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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1497/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que fixa os direitos niveladores mínimos na importação de azeite assim como os
direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 3131 /78 (u), alterado pelo Acto de Adesão da Grécia, a
Comissão decidiu recorrer ao processo da adjudicação
relativamente à fixação dos direitos niveladores do azeite ;

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do

Considerando que no artigo 3 ? do Regulamento (CEE)

Conselho, de 22 de Setembro de 1966, relativo ao estabe

lecimento de uma organização comum de mercados no
sector das substâncias gordas ('), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o n? 2 do artigo
16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1514/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Argélia (2), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1900/92 (3), e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1521 /76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite de Marrocos (4), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1901 /92 {% e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1508/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Tunísia (6), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 413/86 Ç), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1180/77 do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação
pela Comunidade de certos produtos agrícolas originários
da Turquia (8), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (9), e, nomeada
mente, o n! 2 do artigo 10?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1620/77 do
Conselho, de 18 de Julho de 1977, relativo às importações
de azeite do Líbano (10),
(') JO n° 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 24.
O JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 1 .
(4) JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.
0 JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 2.
(6) JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 9.
O JO n? L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
0 JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
(9) JO n? L 192 de 11 . 7. 1992, p. 3.
H JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.

n? 2751 /78 do Conselho, de 23 de Novembro de 1978,

que adoptou regras gerais relativas ao regime de fixação
através da adjudicação do direito nivelador à importação
de azeite (12), se prevê que deve ser fixada a taxa dos
direitos mínimos para cada um dos produtos em causa
com base num exame da situação do mercado mundial e
do mercado comunitário, assim como das taxas dos

direitos niveladores indicados pelos concorrentes ;
Considerando que, na cobrança do direito nivelador há
motivo para ter em consideração as disposições constantes
dos acordos concluídos entre a Comunidade e certos

países terceiros ; que, nomeadamente, o direito nivelador
aplicável a esses países deve ser fixado tomando como
base de cálculo o direito nivelador a cobrar relativamente

às importações dos outros países terceiros ;
Considerando que, no que respeita à Turquia e aos países
do Magrebe, há motivo para não se avaliar o montante
adicional a determinar em conformidade com os acordos

celebrados entre a Comunidade e esses países terceiros ;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó

rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (13),
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;
Considerando que a aplicação das modalidades acima

indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados
pelos concorrentes em 26 e 27 de Junho de 1995 leva a
que se fixem os direitos niveladores mínimos como se
indica no anexo I do presente regulamento ;

Considerando que o direito nivelador a cobrar na impor
tação de azeitonas constantes dos códigos NC 0709 90 39
e 0711 20 90, assim como de produtos constantes dos
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 e 2306 90 19 deve
calcular-se a partir do direito nivelador mínimo aplicável
à quantidade de azeite contido nesses produtos ; que,
(") JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.
C2) JO n? L 331 de 28. 11 . 1978, p. 6.
03) JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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todavia, em relação as azeitonas, o direito nivelador
cobrado não pode ser inferior a um montante correspon

dente a 8 % do valor do produto importado, sendo esse
montante fixado forfetariamente ; que a aplicação desses
montantes leva a que se fixem os direitos niveladores
como se indica no anexo II do presente regulamento,
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Artigo 2?

Os direitos aduaneiros aplicáveis na importação de outros
produtos do sector do azeite constam do anexo II.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 3?
Artigo 1 ?
Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho

constam do anexo I.

de 1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

Direitos niveladores mínimos na importação no sector do azeitei1)
(Em ecus/100 kg)
Código NC

Países terceiros

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

59,00 f)
59,00 (2)
70,00 (3)
72,00 O
1 1 6,00 (4)

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.

(2) Relativamente as importações de azeite deste código obtidas totalmente num dos países adiante indicados e
directamente transportadas desses países para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,7245 ecu por 100 quilogramas ;
b) Turquia : 13,8645 ecus (*) por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova de haver
reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa
exceder o montante do direito efectivamente instituído ;

c) Argélia, Tunísia e Marrocos : 15,3245 ecus (*) por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova
de haver reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso
possa exceder o montante do direito efectivamente instituído.
(*) Esses montantes podem ser acrescidos de um montante adicional a determinar pela Comunidade e os países
terceiros em questão.
(3) Relativamente à importação de azeite desse código :

a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a
Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 4,661 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 3,731 ecus por 100 quilogramas.
(4) Relativamente à importação de azeite desse código :
a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a

Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 8,754 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 7,004 ecus por 100 quilogramas.

ANEXO II

Direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite (')
(Em ecus/100 kg)
Código NC

Países terceiros

0709 90 39
0711 20 90
1522 00 31

12,98
12,98
29,50

1522 00 39
2306 90 19

47,20

5,76

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.

N? L 147/4

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

rpr

30 . 6. 95

REGULAMENTO (CE) N? 1498/95 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 1995

relativo à suspensão da pesca da arinca por navios arvorando pavilhão do Reino
Unido

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um

regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 748/95 do
Conselho, de 31 de Março de 1995, que reparte entre os

Estados-membros, para o ano de 1995, certas quotas de
captura para os navios que pescam na zona económica
exclusiva da Noruega e na zona de pesca em torno de Jan
Mayen (2), estabelece as quotas de arincas para 1995 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das

capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são

stock a partir de 23 de Maio de 1995 ; que é, por conse
guinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de arincas nas águas das divisões CIEM I,
Ha, b (águas norueguesas ao norte de 62° Norte), efec
tuadas por navios arvorando pavilhão do Reino Unido ou
registados no Reino Unido, são consideradas como tendo
esgotado a quota atribuída ao Reino Unido para 1995.
A pesca da arinca nas águas das divisões CIEM I, II a, b
(águas norueguesas ao norte de 62° Norte), efectuada por
navios arvorando pavilhão do Reino Unido ou registados
no Reino Unido, é proibida, assim como a conservação a
bordo, o transbordo e o desembarque deste stock captu
rado pelos navios após a data de aplicação do presente
regulamento.

consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de arincas nas águas das divisões
CIEM I, II a, b (águas norueguesas ao norte de 62° Norte),
efectuadas por navios arvorando pavilhão do Reino Unido
ou registados no Reino Unido, atingiram a quota atribuída
para 1995 ; que o Reino Unido proibira a pesca deste

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 23 de Maio de 1995.

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
2 JO n? L 74 de 1 . 4. 1995, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N? 1499/95 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 1995

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Alemanha

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um

atingiram a quota atribuída para 1995 ; que a Alemanha
proibira a pesca deste stock a partir de 2 de Junho de
1995 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

regime de controlo aplicável à política comum das

Artigo 1 ?

pescas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 21 ?,

As capturas de bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas da Letónia), efectuadas por navios arvorando pavi
lhão da Alemanha ou registados na Alemanha, são consi
deradas como tendo esgotado a quota atribuída à
Alemanha para 1995.

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3370/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, que reparte, para
o ano de 1995, as quotas de capturas entre os Estados
-membros para os navios que pescam nas águas da
Letónia (2), estabelece as quotas de bacalhau para 1995 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da divisão
CIEM III d (águas da Letónia), efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Alemanha ou registados na Alemanha,

A pesca do bacalhau nas águas da divisão CIEM III d
(águas da Letónia), efectuada por navios arvorando pavi
lhão da Alemanha ou registados na Alemanha, é proibida,
assim como a conservação a bordo, o transbordo e o

desembarque deste stock capturado pelos navios após a
data de aplicação do presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 2 de Junho de 1995.

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão

(') JO n? L 261 de 20. 10. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 363 de 31 . 12. 1994, p. 90.
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REGULAMENTO (CE) N? 1500/95 DA COMISSÃO
de 28 de Junho de 1995

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Finlândia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um

atingiram a quota atribuída para 1995 ; que a Finlandia
proibira a pesca deste stock a partir de 2 de Junho de
1995 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

regime de controlo aplicável à política comum das
pescas ('), e, nomeadamente, o n! 3 do seu artigo 21 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3362/94 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, que fixa, relativa
mente a determinadas unidades populacionais ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1995 e certas condições em que podem
ser pescados (2), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 746/95 (3), estabelece as quotas

Artigo 1 ?
As capturas de bacalhau nas águas
III b, c, d (zona CE), efectuadas por
pavilhão da Finlândia ou registados
consideradas como tendo esgotado a
Finlândia para 1995.

da divisão CIEM
navios arvorando
na Finlândia, são
quota atribuída à

de bacalhau para 1995 ;

A pesca do bacalhau nas águas da divisão CIEM III b, c, d
(zona CE), efectuada por navios arvorando pavilhão da
Finlândia ou registados na Finlândia, é proibida, assim

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por

barque deste stock capturado pelos navios após a data de

navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Artigo 2?

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da divisão
CIEM III b, c, d (zona CE) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Finlândia ou registados na Finlândia,

como a conservação a bordo, o transbordo e o desem

aplicação regulamento.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das ComunidadeÉ
Europeias.

É aplicável a partir de 2 de Junho de 1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão

0) JO n? L 261 de 20. 10 . 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 363 de 31 . 12. 1994, p. 1 .
(3) JO n? L 74 de 1 . 4. 1995, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1501/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que estabelece normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766192 do

Conselho, no que diz respeito à concessão de restituições à exportação, bem
como as medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ção para os produtos referidos no n? 1 , alíneas a) e b), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 possa ser
efectuada por um processo de concurso respeitante a uma
quantidade determinada ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão

Considerando que, a fim de assegurar a igualdade de trata

(CE) n? 3290/94 do Conselho (2), e, nomeadamente, o
n? 11 do seu artigo 13? e o n ? 2 do seu artigo 16?,

deve ser acompanhada de um anúncio de concurso ;

da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento

Considerando que, para os produtos abrangidos pela orga
nização comum de mercado no sector dos cereais, as resti

tuições à exportação, as correcções e as imposições de
exportação, enquanto medida especial em caso de pertur
bação do mercado, devem ser fixadas de acordo com

determinados critérios adoptados de modo a permitir
cobrir a diferença entre as cotações e os preços desses
produtos na Comunidade e no mercado mundial ;
Considerando que, dada a disparidade dos preços a que os
cereais são oferecidos pelos diferentes países exportadores
no mercado mundial, é conveniente ter em conta, nomea
damente, os diferentes custos de encaminhamento a fixar

a restituição atendendo à diferença entre os preços repre
sentativos na Comunidade e as cotações e preços mais
favoráveis no mercado mundial ;

Considerando que, a fim de permitir as exportações de
farinhas, grumos, sêmolas e malte, os elementos a ter em
conta para a fixação da restituição são, por um lado, os
preços dos cereais de base e as respectivas quantidades
necessárias para o fabrico dos produtos em causa, bem
como o valor dos subprodutos, e, por outro, as possibili
dades e as condições de venda dos produtos no mercado
mundial ;

Considerando que o funcionamento do instrumento cons
tituído pelas correcções previstas no n? 8 , segundo pará
grafo, do artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 1766/92
implica que estas possam ser diferenciadas consoante o
destino dos produtos a exportar ;

Considerando que, com vista a uma gestão eficaz dos
fundos comunitários e a fim de ter em conta as possibili
dades de exportação dos produtos, é conveniente prever
que a fixação da restituição e das imposições de exporta
(■) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
2) JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

mento a todos os interessados da Comunidade, a realiza

ção dos concursos deve obedecer a princípios uniformes ;
que, nesse sentido, a publicação da decisão de abertura do

concurso no Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Considerando que é indispensável que as propostas
contenham os dados necessários para a sua apreciação e
sejam acompanhadas de certos compromissos formais ;
Considerando que é indicado fixar uma restituição
máxima à exportação ou uma imposição mínima de
exportação ; que este método conduz à adjudicação de
todas as quantidades abrangidas por essa fixação ;
Considerando que pode haver situações de mercado em
que os aspectos económicos das exportações previstas
levem a não dar seguimento ao concurso, em vez de
conduzirem à fixação de uma restituição à exportação ou
de uma imposição de exportação ;
Considerando que a constituição de uma garantia de
concurso deve assegurar que as quantidades exportadas o
sejam utilizando o certificado emitido no âmbito do

concurso ; que essa obrigação só pode ser cumprida se a
proposta apresentada for mantida ; que daí resulta a
execução dessa garantia no caso de a proposta ser retirada ;

Considerando que é conveniente prever as normas
segundo as quais os resultados do concurso serão comuni
cados aos proponentes, bem como as respeitantes à emis
são do certificado necessário para a exportação das quanti
dades adjudicadas ;
Considerando que, para a fixação da restituição à exporta
ção relativa aos produtos referidos no artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 e a fim de evitar o recurso a
meios de controlo para detectar pequenas variações das
quantidades de matérias de base utilizadas, sem repercus
sões significativas na qualidade do produto, convém
adoptar um método forfetário de avaliação ; que, de entre
os meios técnicos que permitem apreciar a quantidade de
cereais de base, a análise do teor de cinzas dos produtos
fabricados se revelou a mais eficaz ; que convém que esta
análise seja efectuada segundo o mesmo método em toda
a Comunidade :
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Considerando que não se afigura justificada a concessão
de uma restituição à exportação para os cereais importados
de países terceiros e reexportados para países terceiros ;
que, por conseguinte, a concessão da restituição deve ficar
limitada aos produtos comunitários ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3665/87 da
Comissão, de 27 de Novembro de 1987, que estabelece

regras comuns de execução do regime das restituições à
exportação para os produtos agrícolas ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1384/95 (2), exige que, em caso de diferenciação da
taxa da restituição consoante o destino, o pagamento da
restituição fique subordinado, nomeadamente, à apresen
tação da prova de que produto foi importado no seu
estado inalterado no país terceiro ou num dos países
terceiros para o qual está prevista a restituição ; que, no
sector dos cereais, a única taxa de restituição inferior à

taxa aplicável às exportações para qualquer país terceiro é
a fixada para os destinos : Suíça e Liechtenstein ; que, com
vista a não perturbar a maioria das exportações comunitá
rias pela exigência de uma prova de chegada ao destino,
convém assegurar por outros meios que os produtos que
tenham beneficiado de uma taxa de restituição « todos os

países terceiros » não sejam exportados para os países
acima referidos ; que, para o efeito, é conveniente renun
ciar à apresentação de uma prova de chegada nos casos
em que a exportação seja efectuada por via marítima ; que
pode ser considerada garantia suficiente um certificado
emitido pelas autoridades competentes dos Estados-mem

bros que prove que os produtos deixaram o território
aduaneiro da Comunidade carregados num navio apto
para a navegação marítima ;

Artigo 1 ?
1 . No respeitante aos produtos referidos no n? 1 ,
alíneas a), b) e c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92, as imposições de exportação referidas no
artigo 16? do presente regulamento e as correcções refe
ridas no n? 8, segundo parágrafo, do artigo 13? do Regu
lamento (CEE) n? 1766/92 serão fixadas tendo em conta,
nomeadamente, os seguintes elementos :
a) Preços praticados nos mercados representativos da
Comunidade, bem como a respectiva evolução, e cota
ções registadas nos mercados dos países terceiros ;
b) Custos de comercialização e custos de transporte mais
favoráveis, desde os mercados representativos da
Comunidade até aos portos ou outros locais de expor
tação, bem como custos de encaminhamento no
mercado mundial ;

c) No caso de produtos transformados, quantidade de
cereais necessária para o seu fabrico ;
d) Possibilidades e condições de venda dos produtos em
questão no mercado mundial ;
e) Interesse em evitar perturbações no mercado comunitá
rio ;

f) Aspecto económico das exportações em questão ;

Considerando que o artigo 16? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92 prevê que possam ser tomadas medidas
adequadas sempre que as cotações ou os preços no
mercado mundial de um ou mais dos produtos previstos
no artigo 1 ? do citado regulamento atinjam o nível dos
preços comunitários e que essa situação possa persistir ou
agravar-se, sendo por esse facto o mercado da Comuni
dade perturbado ou ameaçado de o ser ; que, nesse
sentido, é necessário assegurar uma oferta de cereais sufi
ciente ; que, para o efeito, é indicado recorrer, nomeada
mente, à cobrança de imposições de exportação e à
suspensão total ou parcial da emissão de certificados de

g) Limites quantitativos e orçamentais decorrentes dos

exportação ;

O n? 8 , segundo parágrafo, do artigo 13 ? do referido
regulamento é aplicável aos produtos referidos no n? 1 ,
alínea c), do artigo 1 ?

Considerando que, podendo a situação referida no artigo
16? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 apresentar-se com
relativa rapidez, é indispensável que a Comissão possa
suspender, a qualquer momento, a emissão dos certifi
cados de exportação ;

acordos concluídos em conformidade com o artigo
228 ? do Tratado.

Artigo 2?

O n ? 8, primeiro parágrafo, do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 é também aplicável aos
produtos referidos no n? 1 , alíneas c) e d), do artigo 1 ? do
referido regulamento, bem como aos produtos referidos
no artigo 1 ? exportados sob a forma de mercadorias refe
ridas no anexo B.

Artigo 3 ?

As correcções podem ser diferenciadas consoante os desti
nos .

Considerando que o presente regulamento retoma, adap
tando-o à situação actual do mercado, o disposto no Regu
lamento (CEE) n ? 1533/93 (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 3304/94 (4) ; que
é, por conseguinte, necessário revogar o referido regula
mento ;

(•)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

351
134
151
341

de
de
de
de

14.
20.
23.
30.

12. 1987, p. 1 .
6. 1995, p. 14.
6. 1993, p. 15.
12. 1994, p. 48 .

Artigo 4?

1 . As restituições à exportação para os produtos refe
ridos no n? 1 , alíneas a) e b), do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92, bem como as imposições de
exportação previstas no artigo 15? do presente regula
mento, podem ser fixadas por concurso.
As condições do concurso devem garantir a igualdade de
acesso a todas as pessoas estabelecidas na Comunidade.
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O concurso incide no montante da restituição a exporta
ção ou da imposição de exportação.
2.

As propostas serão comunicadas anonimamente e de
imediato à Comissão .

A abertura de um concurso será decidida de acordo

com o processo previsto no artigo 23? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92.
3.
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A abertura de um concurso será acompanhada da

publicação de um anúncio de concurso estabelecido pela

Artigo 7?

1 . Com base nas propostas comunicadas, a Comissão
decidirá, de acordo com o processo previsto no artigo 23 ?

de apresentação das propostas e os serviços competentes

do Regulamento (CEE) n? 1766/92, fixar uma restituição
máxima à exportação ou, se for caso disso, uma imposição
mínima de exportação ou não dar seguimento ao

dos Estados-membros a que devem ser dirigidas.

concurso .

4.

2. Sempre que seja fixada uma restituição máxima à
exportação, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s)
proponente(s) cuja(s) proposta(s) se situe(m) a um nível
igual ou inferior ao da restituição máxima.

Comissão, indicando, nomeadamente, as diferentes datas

A decisão relativa à abertura de um concurso e o

anúncio do concurso serão publicados no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.
Entre a publicação do anúncio de concurso e a primeira
data fixada para a apresentação das propostas deve ser

respeitado um prazo de, pelo menos, cinco dias.
Artigo 5 ?
1 . Os interessados podem participar no concurso, quer
apresentando uma proposta por escrito ao serviço compe
tente do Estado-membro, quer enviando-a a esse serviço
por qualquer meio de telecomunicação escrita.
2.

3 . O serviço competente do Estado-membro em ques
tão comunicará por escrito a todos os proponentes o
resultado da respectiva participação, logo que tenha sido
tomada uma decisão pela Comissão.

Da proposta deve constar :

a) A referência do concurso ;
b) O nome e endereço do proponente ;
c) A natureza e a quantidade do produto a exportar ;

d) O montante proposto, por tonelada, da restituição à
exportação ou, se for caso disso, o montante proposto,
por tonelada, da imposição de exportação, expresso em
ecus .

3.

Sempre que seja fixada uma imposição mínima de expor
tação, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) propo
nente^) cuja(s) proposta(s) se situe(m) a um nível igual ou
superior ao da imposição mínima.

A proposta só será válida se :

Artigo 8 ?

1 . Após a recepção do pedido de certificado de exporta
ção pelo serviço competente do Estado-membro, será
emitido um certificado de exportação em benefício do
adjudicatário para as quantidades que lhe tenham sido
adjudicadas.
2. Do pedido de certificado e do certificado deve cons
tar, na casa prevista para o efeito, o destino previsto no
regulamento relativo à abertura do concurso. O certificado
obriga a exportar para esse destino.

a) Antes do termo do prazo previsto para a apresentação
das propostas tiver sido apresentada prova de que o

Artigo 9?

proponente constituiu a garantia de concurso ;

b) For acompanhada de um compromisso escrito de apre
sentar, relativamente às quantidades adjudicadas, nos
dois dias seguintes ao da recepção da comunicação de
adjudicação referida no n ? 3 do artigo 7?, um pedido
de certificado de exportação ou, se for caso disso, um
pedido de certificado de exportação com prefixação de
uma imposição de exportação igual ao montante da
proposta apresentada ;
c) Não incluir condições diferentes das previstas no
anúncio de concurso .

4.

A garantia de concurso será liberada :
a) Quando a proposta não tiver sido escolhida ;
b) Quando o adjudicatário apresentar a prova de consti
tuição da garantia prevista no artigo 10 ? do Regula
mento (CE) n ? 1162/95 da Comissão (').

Quando o compromisso referido no n? 3 , alínea b), do
artigo 5? não for respeitado, a garantia será executada,
excepto em caso de força maior.

As propostas apresentadas não podem ser retiradas.
Artigo 6?

A abertura das propostas será efectuada pelos serviços
competentes dos Estados-membros, à porta fechada. As
pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
devem manter sigilo.

Artigo 10?
Para os produtos referidos no n ? 1 , alíneas a), b) e c), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1766/92, as restitui
ções à exportação serão fixadas pelo menos uma vez por
mês .

(') JO n ? L 117 de 24. 5. 1995, p . 2.
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Artigo 11 ?

"Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning
(EG) nr 1501 /95".

1 . Para a farinha de trigo ou de mistura de trigo com
centeio, a farinha de centeio, os grumos e sêmolas de trigo
e o malte, a restituição à exportação será fixada tendo em
conta a quantidade de cereal de base necessária para o
fabrico de 1 000 kg do produto em causa. As quantidades
de cereais de base constam do anexo I.

2.

O teor de cinzas das farinhas será determinado

segundo o método de análise definido no anexo II.

Artigo 14?
Sempre que o operador apresentar a prova do cumpri
mento das formalidades aduaneiras de introdução no
consumo na Suíça ou no Liechtenstein, o montante da

restituição à exportação « todos os países terceiros » fixado
no âmbito de um concurso será diminuído da diferença

entre esse montante e o da restituição à exportação em
vigor para os destinos supramencionados no dia da adjudi
cação.

Artigo 12?

No que respeita aos produtos referidos no n? 1 , alíneas a),
b) e c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92, a
restituição será paga quando for apresentada a prova de
que os produtos são de origem comunitária.

Artigo 15 ?
Quando estiverem preenchidas, para um ou vários produ
tos, as condições referidas no artigo 16? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92, podem ser tomadas as seguintes medi
das :

Artigo 13?

Em derrogação do disposto no artigo 18 ? do Regulamento
(CEE) n? 3665/87, não será exigida, para o pagamento da
restituição fixada no âmbito de um concurso, a prova de
cumprimento das formalidades aduaneiras de introdução
no consumo, desde que o operador apresente a prova de
que pelo menos 1 500 toneladas de cereais deixaram o
território aduaneiro da Comunidade carregados num
navio apto para a navegação marítima.
Esta prova será apresentada pela aposição da menção
seguinte, autenticada pela autoridade competente, no
exemplar de controlo referido no artigo 6? do Regula
mento (CEE) n? 3665/87, no documento administrativo
único ou no documento nacional que prova a saída do
território aduaneiro da Comunidade :

« Exportación de cereales por via marítima ; artículo 13
del Reglamento (CE) n° 1501 /95 »
»Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning
(EF) nr. 1501 /95«
»Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung
(EG) Nr. 1501 /95 Artikel 13"
«Εξαγωγή σιτηρών δια θαλάσσης — Άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501 /95»

'Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC)

a) Aplicação de uma imposição de exportação. Pode ser
fixada uma correcção. A imposição e a correcção
podem ser diferenciadas consoante o destino ;

b) Suspensão total ou parcial da emissão de certificados
de exportação ;

c) Indeferimento total ou parcial dos pedidos de certifi
cado de exportação pendentes.
Artigo 16?

Em caso de inexistência de concurso, imposição de expor
tação a cobrar será a aplicável no dia em que forem
cumpridas as formalidades aduaneiras.
No entanto, para uma exportação a realizar durante o
período de eficácia do certificado, será aplicada, a pedido
do interessado apresentado simultaneamente com o

pedido de certificado, a imposição de exportação aplicável
no dia da apresentação do pedido de certificado.
Artigo 17?

A Comissão pode, em caso de urgência, tomar as medidas
previstas na alínea b) do artigo 15? A Comissão notificará
os Estados-membros da sua decisão que será publicada no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

No 1501 /95'

« Exportation de céreales par voie maritime — Règlement
(CE) n° 1501 /95, article 13 »
« Esportazione di cereali per via marittima — Regola
mento (CE) n . 1501 /95, articolo 13 »
„Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr.

Artigo 18?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 1533/93.
Mantém-se, no entanto, aplicável aos certificados emitidos
antes de 1 de Julho de 1995.

1501 /95, artikel 13"

« Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13?,
Regulamento (CE) n? 1501 /95 »
hiljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501 /95 13

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

artikla"

1995.

Artigo 19?
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I

Farinhas, grumos e sêmolas
Código NC

l . Farinha de trigo mole, de espelta ou de mistura de
trigo com centeio

l. Farinha de centeio

1101 00 15 100
1101 00 15130

por 100 g de
(expresso em miligramas)

1 370
1 280

1101 00 15 150

901 a 1 100

1 180

1101 00 15 170
1101 00 15 180

1 101 a 1 650
1 651 a 1 900

1 090
1 020

11021000500

0 a 1 400

1 370

1102 1000700

1 401 a 2000

1 080

1103 11 90 200

4. Grumos e sêmolas de trigo duro

1103 11 10 200
1103 11 10 400

1103 11 10900
1107 10 19

0 a
60 la

Quilogramas de cereais
por 1 000 kg
de produtos em causa

600
900

3 . Grumos e sêmolas de trigo mole

5. Malte não torrado

com um teor de cinzas,

0 a

600

0 a 1 300
(crivo de 0,160 mm)
0 a 1 300

superior a 1 300

1 370

1 500
1 340

1 260
1 300

1107 10 99

Malte torrado

1 1 07 20 00

1 520
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ANEXO II

Método para a determinação do teor de cinza nas farinhas
Aparelhagem
1 . Balança de laboratório sensível a 0,1 mg.
Caixa de pesos correspondentes.

2. Mufla eléctrica, com circulação de ar suficiente, com dispositivo de regulação e controlo de temperatura.

3. Cápsulas de incineração redondas, de fundo liso (diâmetro com cerca de 5 cm, altura máxima : 2 cm), de
preferência numa liga de ouro e platina, ou então em quartzo ou em porcelana.
4. Exsicador (com um diâmetro interior de cerca de 18 cm) munido de uma abertura para o exterior e de
uma placa perfurada, em porcelana ou em alumínio.

O agente desidratante é constituído por cloreto de cálcio, anidrido fosfórico ou gel de sílica de coloração
azul .

Modo de execução

1 . O peso da toma para análise é de 5 a 6 g. Quando se trate de farinhas em que o teor de cinza, em relação
à matéria seca, é provavelmente superior a 1 %, o peso da toma para análise é de 2 a 3 g. Basta ajustar o
peso da toma para análise com uma precisão de 1 0 mg ; todas as outras pesagens devem ser efectuadas
com uma precisão de 0,1 mg.

2. Imediatamente antes do seu uso, as cápsulas devem ser aquecidas na mufla, à temperatura de incineração,
até peso constante ; 1 5 minutos é o tempo geralmente necessário.
As cápsulas são em seguida arrefecidas no exsicador, até à temperatura do laboratório, nas condições indi
cadas no n ? 7.

3. Introduzir a toma para análise na cápsula a espalhar em camada de espessura uniforme, sem a comprimir.
Imediatamente antes da incineração, humedecer a toma para análise com 1 a 2 ml de álcool etílico.
4. Colocar as cápsulas à entrada da mufla cuja porta deve estar aberta. Quando a chama se apagar, colocar as
cápsulas no interior da mufla. Quando a porta da mufla estiver fechada, deve ser mantida uma corrente de
ar suficiente, mas que não deve ser tão forte que possa arrastar a substância para fora das cápsulas.

5. A incineração deve levar à combustão total da farinha, compreendendo as partículas de carvão que podem
estar incluídas na cinza. Considera-se terminada quando o resíduo estiver praticamente branco após arrefe
cimento .

6. A temperatura de incineração deve elevar-se a 900 0 C.

7. Quando a incineração terminar, retirar as cápsulas da mufla e colocá-las numa placa de amianto durante
cerca de 1 minuto, e em seguida introduzi-las no exsicador (no máximo quatro cápsulas de cada vez). O
exsicador fechado é colocado perto da balança de análise. Pesar as cápsulas após arrefecimento completo
(cerca de uma hora).
Resultados

1 . Margens de erro : quando o teor de cinza não ultrapassar 1 %, a diferença de resultados de um ensaio efec
tuado em duplicado não deve ser superior a 0,02 ; se o teor de cinza ultrapassar 1 %, a diferença não deve
ser superior a 2 % deste teor de cinza. Se a diferença ultrapassar estes limites, o ensaio deve ser repetido.
2. O teor de cinza é expresso por 100 partes da substancia seca e arredondado a 0,01 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1502/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que estabelece, para a campanha de 1995/1996, as normas de execução do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 do Conselho no que respeita aos direitos de
importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão

Considerando que, para efeitos do cálculo do direito de
importação, o n ? 3 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92 prevê que sejam verificados e estabelecidos
regularmente preços de importação CIF representativos
para cada uma das qualidades definidas para os produtos
referidos nesse mesmo número ; que, para efeitos do esta
belecimento desses preços, devem ser especificadas as
cotações para as diferentes qualidades de trigo e para os
outros cereais ; que, por conseguinte, é oportuno definir
essas cotações ;

da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento
(CE) n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 10?,

Considerando que o artigo 10? do Regulamento (CEE) n?
1766/92 prevê que, na importação dos produtos referidos
no artigo 1 ? do mencionado regulamento, serão cobradas
as taxas dos direitos da Pauta Aduaneira Comum ; que,
todavia, no que respeita aos produtos referidos no n? 2 do
mesmo artigo, o direito de importação é igual ao preço de
intervenção válido para esses produtos no momento da
importação, majorado de 55 % e diminuído do preço de
importação CIF aplicável à remessa em causa ;

Considerando que, para efeitos da classificação dos lotes
importados, os produtos referidos no n ? 2 do artigo 10?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92 são, em certos casos,
subdivididos em várias qualidades-padrão ; que, em conse
quência, é necessário estabelecer as qualidades-padrão a
utilizar em função de critérios objectivos de classificação,
bem como taxas de tolerância que permitam classificar os
produtos a importar na qualidade mais adequada ; que,

entre os possíveis critérios objectivos de classificação
qualitativa do trigo mole, o teor em proteínas, o peso
específico e o teor em impurezas diversas (Schwarzbesatz)
são os critérios mais comummente utilizados no comércio

e que podem mais facilmente ser objecto de controlo ;
que, no caso do trigo duro, esses critérios são o peso espe
cífico, o teor em impurezas diversas (Schwarzbesatz) e o
teor em grãos vítreos ; que, por conseguinte, as mercado
rias importadas são submetidas às análises que permitem
determinar esses parâmetros para cada lote importado ;
que, todavia, quando a Comunidade tiver estabelecido um
processo de reconhecimento oficial dos certificados de
qualidade emitidos por uma autoridade do Estado de
origem da mercadoria, essas análises podem ser efectuadas
apenas a título de verificação em relação a um número
suficientemente representativo de lotes importados ;
(<) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
2 JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

Considerando que, com uma preocupação de clareza e
transparência, a cotação dos diferentes tipos de trigo e dos
outros cereais nas bolsas de matérias-primas dos Estados
Unidos da América constitui uma base objectiva para esta
belecer preços de importação CIF representativos ; que a
adição do prémio comercial atribuído no mercado dos
Estados Unidos da América para cada qualidade dos dife
rentes cereais permite converter a cotação de cada cereal
na bolsa num preço FOB de exportação a partir dos
Estados Unidos da América ; que, através da adição dos
fretes marítimos entre o golfo do México ou os Grandes
Lagos e um porto comunitário praticados no mercado dos

fretes, esses preços FOB podem ser convertidos em preços
de importação CIF representativos ; que, dado o volume
de fretes e de comércio do porto de Roterdão, este cons
titui o destino comunitário em relação ao qual as cotações

dos fretes marítimos são mais conhecidas publicamente,
mais transparentes e mais facilmente disponíveis ; que,
em consequência, o porto de destino a ter em conta para
a Comunidade é o de Roterdão :

Considerando que, em consequência e para efeitos de
uma maior transparência, os preços de importação CIF
representativos dos cereais referidos no n? 3, alínea a), do
artigo 10?, são estabelecidos com base na cotação do
cereal em causa na bolsa de matérias-primas através da
adição do prémio comercial atribuído a esse cereal e dos
fretes marítimos entre o golfo do México ou os Grandes
Lagos e o porto de Roterdão ; que, todavia, para ter em
conta as diferenças de custo dos fretes em função do porto
de destino, se justifica prever ajustamentos forfetários do
direito de importação relativamente aos portos comunitá
rios situados no Mediterrâneo, na costa atlântica da Penín

sula Ibérica, no Reino Unido, na Irlanda e nos países
escandinavos ; que, para seguir a evolução dos preços de
importação CIF representativos assim estabelecidos, é

adequado prever um acompanhamento diário dos
elementos utilizados no respectivo cálculo ; que, no caso
do sorgo e do centeio, o preço de importação CIF repre
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sentativo calculado para a cevada corresponde adequada
mente à situação do mercado desses dois produtos e que,
em consequência, o preço de importação CIF representa
tivo determinado para a cevada é igualmente aplicável
para esses cereais ;

Considerando que, para a fixação do direito de importação
dos cereais referidos o n? 2 do artigo 10? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92, um período de duas semanas de verifi
cação dos preços de importação CIF representativos de
cada cereal tem em conta as tendências do mercado sem

introduzir elementos de incerteza ; que, nessa base, os
direitos de importação desses produtos são estabelecidos
de duas em duas semanas, à quarta-feira, tendo em conta a
média dos preços de importação CIF representativos veri
ficada no decurso do referido período ; que o direito de
importação assim calculado pode ser aplicado durante um
período de duas semanas sem afectar sensivelmente o
preço de importação, incluindo os direitos pagos ; que,
todavia, quando para um determinado produto, não estiver
disponível qualquer cotação em bolsa no decurso do
período de cálculo dos preços de importação CIF repre
sentativos ou quando, na sequência de alterações súbitas
dos elementos utilizados para o seu cálculo, esses preços
de importação CIF representativos sofram flutuações
muito importantes no decurso do referido período, devem
ser tomadas medidas para manter a representatividade dos
preços de importação CIF do produto em causa ; que, no
caso de não estar disponível qualquer cotação, é adequado
continuar a aplicar o montante do direito fixado para o
período anterior e que, nos casos de grandes flutuações da
cotação em bolsa, dos prémios comerciais ligados à cota
ção, dos custos dos fretes marítimos ou da taxa de câmbio

utilizada para o cálculo do preço representativo de impor
tação do produto em causa, é conveniente, para ter em
conta as alterações ocorridas, restabelecer a representativi
dade desse preço através de um ajustamento correspon

europeus, o montante concedido como subsidio a exporta
ção deve poder ser deduzido no cálculo do preço de
importação CIF representativo para o produto em causa ;
Considerando que, no caso das importações de trigo mole
de qualidade muito alta ou de cevada para a indústria da
cerveja ou de milho vítreo, quer devido à qualidade espe
cífica da mercadoria quer devido ao facto de os preços do
produto a importar incluírem um prémio de qualidade
sobre o preço normal do produto em causa, a cotação em
bolsa utilizada para o cálculo do preço de importação CIF
representativo não tem em conta a existência de um
prémio sobre o preço desses produtos em relação às
condições normais de mercado ; que, para ter em conside
ração esses prémios de qualidade sobre o preço ou a cota
ção, quando o importador demonstrar que utilizou o
produto importado para o fabrico de produtos de alta
qualidade que justificam a existência desse prémio, é, por
conseguinte, oportuno reembolsar os importadores de
uma parte forfetária do direito de importação pago
aquando da importação da mercadoria em causa ;
Considerando que, para que se possa verificar cuidadosa
mente a aplicação das disposições do presente regula
mento, é prudente prever a sua aplicação apenas para a
campanha de comercialização de 1995/ 1 996 ;
Considerando que, para garantir que os importadores
respeitam as disposições do presente regulamento, é
necessário estabelecer um sistema de garantias suplemen
tares às do certificado ;

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu um parecer no prazo definido pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

dente ao desvio verificado em relação ao valor fixado em

vigor ; que, mesmo nos casos em que se efectua esse tipo
de ajustamento, a periodicidade da fixação não é afectada ;

Considerando que, quando o cereal importado chega à
Comunidade por via terrestre ou fluvial ou por via marí
tima em barcos provenientes de portos situados no Medi
terrâneo, no mar Negro ou no mar Báltico, os custos de
transporte são de um nível sensivelmente inferior aos
utilizados para o cálculo dos direitos de importação ; que,
em consequência, aquando do estabelecimento do preço
de importação CIF representativo dos produtos em causa,
é necessário, ter em conta, de um modo forfetário, essa

diferença de custos em relação a essas importações ;

Arttgo 1 ?

As taxas dos direitos da pauta aduaneira comum referidas
nos n?s 1 e 2 do artigo 10? do Regulamento (CEE) n?
1766/92 são as aplicáveis no momento previsto no artigo
67? do Regulamento (CEE) n? 2913/92 do Conselho (').
Artigo 2?

1 . Os direitos de importação referidos no n?2 do artigo
10? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 para os produtos
dos códigos NC :
— 1001 10 00 a 1001 90 99 (com excepção da mistura de
trigo com centeio),

Considerando que, quando das informações de posse da
Comissão resultar que certas cotações ou certos preços não
são representativos da tendência real do mercado de
importação de trigo mole de qualidade média ou baixa
para a Comunidade, devido à aplicação pelos países
terceiros de subsídios à exportação desses produtos com
destino aos países da bacia mediterrânica ou aos países

— 1002 00,

— 1003 00 10 e 1003 00 90,
— 1005 10 90 e 1005 90 00, e
— 1007 00 90,

(') JO n? L 302 de 19. 10. 1992, p. 1 .
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são calculados quotidianamente mas fixados de duas em
duas semanas, à quarta-feira, pela Comissão, para aplica
ção a partir do dia seguinte . Todavia, se no decurso desse
período de aplicação a média dos direitos de importação
calculada se afastar em 5 ecus por tonelada do direito
fixado, efectuar-se-á o ajustamento correspondente.

Quando a quarta-feira prevista para a fixação dos direitos
de importação não for um dia útil para a Comissão, essa
fixação efectuar-se-á no primeiro dia útil seguinte.

Entre duas fixações periódicas, o direito de importação é
aumentado ou diminuído, se for caso disso, da diferença

entre o preço de intervenção válido no mês da fixação
majorado de 55 % e o do mês de importação majorado da
mesma percentagem.

2. O preço a utilizar para o cálculo do direito de
importação é a média dos preços de importação CIF
representativos diários determinados, de acordo com o
método previsto no artigo 4?, no decurso das duas
semanas anteriores.

3 . Os direitos de importação fixados em conformidade
com as disposições do presente regulamento são aplicáveis
até entrarem em vigor novos valores fixados.
Todavia, quando, para um determinado produto, não
estiver disponível qualquer cotação na bolsa de referência
prevista no n ? 1 , primeiro travessão, do artigo 4?, no
decurso das duas semanas que antecedem a fixação perió
dica seguinte, permanece em vigor o direito de importa
ção anteriormente fixado.

Aquando de cada fixação ou ajustamento, a Comissão
publica no Jornal Oficial das Comunidades Europeias os
direitos de importação e os elementos utilizados para o
seu cálculo.

4.
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Quando o porto de descarga na Comunidade se

situar :

— no Mediterrâneo (para além do estreito de Gibraltar), e
se a mercadoria chegar através do Atlântico, a Comis
são diminuirá o direito de importação de 3 ecus por
tonelada,
— na costa atlântica da Península Ibérica, no Reino

Unido ou na Irlanda, e se a mercadoria chegar através
do Atlântico, a Comissão diminuirá o direito de

importação de 2 ecus por tonelada,
— na Dinamarca, na Finlândia ou na Suécia, e se a

mercadoria chegar através do Atlântico, a Comissão
diminuirá o direito de importação de 2 ecus por tone
lada.

5. O importador pode beneficiar de uma redução de
um montante de 8 ecus por tonelada relativamente às
importações de :
— trigo mole de alta qualidade-padrão,
— cevada para a indústria da cerveja,
— milho vítreo,

a título de redução forfetária do direito de importação,
desde que demonstre que pode ter sido pago um prémio
de qualidade sobre o preço normal do produto.
O benefício dessa redução estará subordinado :

a) À indicação pelo requerente, na casa 20 do certificado
de importação, do produto transformado cujo fabrico
está previsto com base no cereal a importar ;

b) Ao compromisso escrito do importador, assumido
aquando do pedido de certificado de importação, de
que a totalidade da mercadoria a importar será trans
formada em conformidade com as indicações cons

tantes da casa 20 do certificado no prazo de seis meses
a partir da data de aceitação da introdução em livre
prática. O importador indicará o local onde a transfor
mação será efectuada. Se esta última se realizar noutro
Estado-membro, a expedição das mercadorias dará
lugar ao preenchimento, no Estado-membro de
partida, de um exemplar de controlo T5 em conformi
dade com as regras definidas no Regulamento (CEE) n?
2454/93 ('). A indicação mencionada na alínea a) deve
constar da casa 104 do documento T5 ;

c) À constituição, pelo importador, aquando da apresenta
ção do pedido do certificado de importação, de uma
garantia no montante de 8 ecus por tonelada. Essa
garantia será liberada desde que o operador faça prova
da utilização final específica que justifica a existência
de um prémio de qualidade sobre o preço do produto
de base mencionado na alínea a). Essa prova deve cons
tituir prova suficiente perante as autoridades compe
tentes do Estado-membro de importação de que a tota
lidade das quantidades importadas foi transformada no
produto referido na declaração mencionada na alínea a)
no prazo previsto na alínea b). Quando a transformação
se realizar num Estado-membro que não o de importa
ção, a prova da transformação será fornecida através do
exemplar de controlo T5.

Considerar-se-á que
quando :

a transformação foi

efectuada

— no caso do trigo mole, o produto referido na alínea a)
tenha sido fabricado,

— no caso da cevada para a indústria da cerveja, a cevada
tenha sofrido a operação de molhagem
e

A autoridade aduaneira do porto de descarga emitirá um
certificado que comprove a quantidade de cada produto
descarregado. O benefício da redução do direito previsto
no parágrafo anterior só será concedido se esse certificado
acompanhar a mercadoria até ao momento do cumpri
mento das formalidades aduaneiras de importação.

— no caso do milho vítreo, este tenha sofrido uma trans

formação com vista ao fabrico de um produto dos
códigos NC 1904 10 10 ou 1103 13.
(') JO n? L 253 de 11 . 10. 1993, p. 1 .
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sementeira do codigo NC 1003 00 10 são os calculados
para, respectivamente, o trigo mole de alta qualidade, o

Artigo 3 ?

milho e a cevada.

Os critérios qualitativos a respeitar aquando da importa
ção para a Comunidade, bem como as tolerâncias admiti
das, são os fixados no anexo I.

Artigo 5?
Artigo 4?

Nos casos do trigo mole e do trigo duro, um pedido de
certificado de importação só é admissível nas seguintes

1 . Para a determinação dos preços de importação CIF
representativos referidos no n? 2 do artigo 10? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92, são utilizados os elementos a
seguir indicados para o trigo mole de alta, média e baixa
qualidades, o trigo duro, o milho e os outros cereais forra
geiros :

condições :

— inscrição pelo requerente, na casa 20 do certificado de
importação, da qualidade a importar,

a) A cotação em bolsa representativa no mercado dos
Estados Unidos da América ;

b) O prémio comercial conhecido ligado a essa cotação
no mercado dos Estados Unidos da América no dia da
cotação ;

c) O frete marítimo entre os Estados Unidos da América
(golfo do México ou Duluth) e o porto de Roterdão
para um navio de, pelo menos, 25 000 toneladas.

A Comissão verificará em cada dia útil :

— constituição prévia, pelo requerente, de uma garantia
específica adicional às garantias previstas no Regula
mento (CE) n? 1162/95 da Comissão ('), se o direito
de importação para a qualidade indicada na casa 20
não for o direito mais elevado para a categoria do
produto em causa. O montante dessa garantia será
igual à diferença, no dia de apresentação do pedido,
entre o direito mais elevado e o direito aplicável à
qualidade indicada acrescida de um suplemento de 5
ecus por tonelada.

J

— o elemento referido na alínea a), com base nas bolsas e
nas qualidades de referência constantes do anexo II,
— os elementos referidos nas alíneas b) e c), com base
nas informações publicamente disponíveis.
2. Os preços de importação CIF representativos para o
trigo duro, a cevada, o milho e para cada qualidade-padrão
do tribo mole são constituídos pela soma dos elementos
indicados no n? 1 , alíneas a), b) e c).
Todavia, os preços de importação CIF representativos para
as importações de trigo duro, cevada, milho e, no caso do
trigo mole, para cada qualidade-padrão efectuadas :

— por via terrestre ou fluvial
ou

— por via marítima em barcos que cheguem à Comuni
dade em proveniência de portos situados no Mediter
râneo, no mar Negro ou no mar Báltico são dimi
nuídos de um montante de 10 ecus por tonelada.
Nesses casos, as reduções do direito de importação
previstas no n? 4 do artigo 2? não são aplicáveis.

No que se refere ao trigo mole de qualidade-padrão média
ou baixa, quando os preços no mercado mundial forem
objecto de subsídios concedidos pelos países terceiros às
exportações com destino a um país europeu ou da bacia
mediterrânica, a Comissão pode ter em conta esses subsí
dios aquando do estabelecimento do preço de importação
CIF representativo para a Comunidade.
3 . Os preços de importação CIF representativos para o
centeio e o sorgo são os calculados para a cevada. Os
preços de importação CIF representativos para o trigo
mole para sementeira do código NC 1001 90 91 , o milho
para sementeira do código NC 1005 10 90 e a cevada para

Artigo 6?
1 . Nos casos do trigo duro e do trigo mole de qualida
de-padrão alta ou média, serão colhidas, pela autoridade
aduaneira do Estado-membro de importação, em aplicação
das disposições referidas no anexo da Directiva
76/371 /CEE (2), amostras representativas de cada importa
ção para realização de análises do teor em proteína, do
peso específico e da taxa de impurezas (Schwarzbesatz),
em conformidade com o definido no Regulamento (CEE)
n? 2731 /75 do Conselho (3). Além disso, no que respeita
ao trigo duro, será efectuada pela autoridade competente
uma determinação do teor em grãos vítreos. Todavia,
quando a Comissão reconhecer oficialmente um certifi
cado de qualidade do trigo mole ou do trigo duro emitido
pelo Estado de origem da mercadoria, essas amostras não
serão colhidas e as análises apenas serão feitas a título de
verificação da qualidade certificada em relação a um
número de lotes importados suficientemente representa
tivo .

A mercadoria será classificada na qualidade-padrão relati
vamente à qual todos os critérios de classificação cons
tantes do anexo I estejam satisfeitos. Todavia, no caso do
trigo duro do código NC 1001 10, se a qualidade impor
tada for inferior à qualidade definida no anexo I, o direito
de importação será o aplicável ao trigo mole de baixa
qualidade.
2. Os métodos de referencia para as análises referidas
no n? 1 são os descritos nos Regulamentos (CEE) n ?
1908/84 da Comissão (4) e (CEE) n? 2731 /75.
(')
O
O
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

117
102
281
178

de
de
de
de

24. 5. 1995, p. 2.
15. 4. 1976, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 22.
5. 7. 1984, p. 22.
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Artigo 7?

Quando o resultado da analise conduzir a classifica

ção do trigo importado numa qualidade-padrão inferior à
inscrita no certificado de importação, o importador será
obrigado a pagar a diferença entre o direito de importação
aplicável ao produto inscrito no certificado e o produto
realmente importado. Nesse caso, a garantia referida no
artigo 5? será liberada com exclusão do suplemento de 5
ecus por tonelada.

Os certificados de importação emitidos antes de 1 de
Julho de 1995 e utilizados após essa data ficam subme
tidos às disposições do presente regulamento.

Artigo 8?

Quando, no prazo de um mês, a diferença acima referida
não tiver sido paga, a garantia prevista no artigo 5? ficará
perdida a título de direito de importação e o suplemento
de 5 ecus por tonelada ficará perdido a título de garantia.

O Regulamento (CEE) n? 1621 /93 é revogado.

4. As amostras representativas dos cereais importados
colhidas pela autoridade competente do Estado-membro

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

devem ser conservadas durante seis meses.

Artigo 9?

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

Classificação dos produtos importados

Produto

Trigo mole

Trigo duro

Milho

1001 90 99

1001 10

1005 90 00

Código NC

Outros cereais

forrageiros
1002,1003 00 90
e 100700 90

Alta

Média

Baixa

1 . Teor mínimo em proteínas, em percen
tagem

14,0

11,5

—

—

—

—

2. Peso específico mínimo, em kg/hl

77,0

74,0

—

76,0

—

—

1,0

1,0

—

1,0

—

—

—

—

—

75,0

—

—

Qualidade

Critérios de classificação (com base num teor
sm humidade de 12 %, em peso, ou equiva
lente)

3. Teor máximo em impurezas (Schwarzbe 
satz), em percentagem

4. Teor mínimo de grãos vítreos, em percen
tagem

Tolerancias

Trigo duro

Tolerância prevista para :

e mole

Taxa de teor em proteínas

— 0,7

Peso específico mínimo

— 0,5

Taxa máxima de impurezas

+ 0,5

Taxa de grãos vítreos

— 2,0

ANEXO II

Bolsas de cotação e variedades de referencia

Trigo duro

Trigo mole

Produto

Qualidade padrão

Alta

Média

Milho

Outros cereais

forrageiros

Baixa

Variedade de referência (tipo/grau) a utilizar
para a cotação em bolsa

Hard Red
Hard Red
Soft Red HardAmber YellowCorn
Spring n? 2 Winter n? 2 Winter n? 2 Durum n? 2
n? 3

Cotação em bolsa

Minneapolis Kansas City
Grain
Board
Exchange
of Trade

Chicago
Board
of Trade

MidAmerica
Commodity
Exchange

Chicago
Board
of Trade

US Barley
n? 2
MidAmerica
Commodity
Exchange
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REGULAMENTO (CE) N? 1503/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que dispensa certos Estados-membros da obrigação de procederem à compra de
intervenção de certas frutas e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga

1995/ 1996 ; que e conveniente, deste modo, dispensar os
Estados-membros que tenham feito o pedido da obrigação
de procederem a compras de intervenção,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercado no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1363/95 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 19? A,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1852/85 da
Comissão, de 2 de Julho de 1985, relativo às regras de
execução tendo em vista a dispensa da obrigação de os
Estados-membros procederem a compras de intervenção
de determinadas espécies de frutas e de produtos
hortícolas (3), previu as informações que os Estados
-membros devem fornecer à Comissão com o objectivo de
serem dispensados, a seu pedido, da obrigação de proce
derem a tais compras em conformidade com o n? 4 do
artigo 19? A do Regulamento (CEE) n ? 1035/72 ;
Considerando que estas informações devem incidir quer
sobre a proporção de cada um dos produtos referidos no
artigo 19? A do Regulamento (CEE) n ? 1035/72, comer
cializados por intermédio das organizações de produtores
reconhecidas, quer sobre a proporção da produção destes
produtos colhidos no território do Estado-membro em
causa durante as três campanhas anteriores ;

Artigo 1 ?
Os Estados-membros seguintes ficam dispensados da obri
gação de procederem a compras de intervenção, em
conformidade com o artigo 19 ? A dó Regulamento (CEE)
n? 1035/72, relativamente às peras, durante o período de 1
de Julho a 31 de Agosto de 1995 e, em relação aos pêsse
gos, alperces, tomates e beringelas, durante toda a
campanha de 1995/ 1996 :

Bélgica,
Dinamarca,

República Federal da Alemanha,
Irlanda,

Luxemburgo,
Países Baixos,
Reino Unido.

Em relação à Grécia esta dispensa aplica-se unicamente às
peras, durante o período de Verão acima visado.

Considerando que estas informações foram fornecidas
pelos Estados-membros ; que as condições de dispensa

Artigo 2?

previstas no Regulamento (CEE) n? 1852/85 se encontram
preenchidas em relação a alguns Estados-membros e em

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
após a sua publicação no Jornal Oficial das Comuni

relação a determinados produtos para a campanha de

dades Europeias.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

0 ) JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n? L 132 de 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n? L 174 de 4. 7. 1985, p. 24.
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REGULAMENTO (CE) N? 1504/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que altera os Regulamentos (CEE) n? 2699/93 e (CE) n? 1559/94, no que diz

respeito à adaptação transitória de certas disposições relativas às importações
para a Comunidade de certos produtos dos sectores dos ovos e da carne de aves
de capoeira provenientes da República da Polónia, da República da Hungria, da
República Checa, da República Eslovaca, da República da Bulgária e da Roménia

com vista à aplicação do Acordo sobre a agricultura concluído no âmbito das
negociações do « Uruguay Round »
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3290/94 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adapta
ções e medidas transitórias necessárias no sector da agri
cultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do « Uruguay
Round » ('), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 3 ?,

e Eslovaca (2) com a ultima redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 481 /95 (3) e do Regulamento (CE)
n? 1559/94 da Comissão, de 30 de Junho de 1994, que
estabelece as normas de execução, nos sectores da carne

de aves de capoeira e dos ovos, do regime previsto nos
acordos provisórios entre a Comunidade, por um lado, e a
Bulgária e a Roménia, por outro (4), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 481 /95 ; que,
atendendo à substituição dos direitos niveladores por
direitos aduaneiros a partir de 1 de Julho de 1995, a adap
tação a título transitório dessas disposições se torna neces
sária ;

Considerando que, para ter em conta o regime de impor
tação em vigor nos sectores dos ovos e da carne de aves de
capoeira resultante do Acordo sobre a agricultura
concluído no âmbito das negociações comerciais multila
terais do « Uruguay Round », são necessárias medidas tran
sitórias que permitam adaptar as concessões preferenciais
em termos de exoneração parcial do direito nivelador de
importação de certos produtos dos sectores dos ovos e da
carne de aves de capoeira provenientes da República da
Polónia, da República da Hungria, da República Checa, da
República Eslovaca, da República da Bulgária e da Romé
nia ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos ovos e da carne de aves de capoeira,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Nos Regulamentos (CEE) n? 2699/93 e (CE) 1559/94, os
termos « direito nivelador » são substituídos, em todas as

suas ocorrências, por « direito aduaneiro previsto na Pauta

Considerando que foram atribuídas concessões para certos
produtos dos sectores da carne de aves de capoeira e dos
ovos no âmbito do Regulamento (CEE) n? 2699/93 da
Comissão, de 30 de Setembro de 1993, que estabelece as
regras de execução, nos sectores da carne de aves de
capoeira e dos ovos, do regime previsto nos acordos provi
sórios de associação concluídos pela Comunidade com a
Polónia, a Hungria e a antiga República Federativa Checa

Aduaneira Comum ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável de 1 de Julho de 1995 a 30 de Junho de 1996.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(2) JO n? L 245 de 1 . 10. 1993, p. 88.
(3) JO n? L 49 de 4. 3. 1995, p. 22.
4 JO n? L 166 de 1 . 7. 1994, p. 62.
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REGULAMENTO (CE) N? 1505/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que altera o Regulamento (CEE) n? 903/90, que estabelece as regras de execução

do regime aplicável na importação de determinados produtos do sector da carne

de aves de capoeira originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico
(ACP) ou dos países e territórios ultramarinos (PTU) com vista à aplicação do
Acordo sobre a Agricultura concluído no âmbito das negociações do « Uruguay
Round »

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3290/94 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adapta
ções e medidas transitórias necessárias no sector da agri
cultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do « Uruguay
Round » ('), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 3?,

Considerando que, para ter em conta o regime de impor
tação em vigor no sector da carne de aves de capoeira
resultante do Acordo sobre a agricultura concluído no
âmbito das negociações comerciais multilaterais do « Uru
guay Round », são necessárias medidas transitórias para
proceder à adaptação das concessões preferenciais em
termos de exoneração do direito nivelador de importação
de certos produtos à base de carne de aves de capoeira
provenientes dos países ACP ou dos PTU ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 903/90 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1741 /90 (3), previu as regras de
execução relativas às condições preferenciais de redução
do direito nivelador de importação para os contingentes

de carne de aves de capoeira ; que, tendo em conta a
substituição dos direitos niveladores por direitos adua

neiros a partir de 1 de Julho de 1995, a adaptação dessas
disposições a título transitório se torna necessária ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos ovos e da carne de aves de capoeira,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No Regulamento (CEE) n ? 903/90, os termos « direito
nivelador » são substituídos, em todas as suas ocorrências,
por « direito aduaneiro previsto na Pauta Aduaneira
Comum ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável de 1 de Julho de 1995 a 30 de Junho de 1996.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
(2) JO n? L 93 de 10. 4. 1990, p. 20.
o JO n? L 161 de 27. 6. 1990, p. 32.
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REGULAMENTO (CE) N? 1506/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que determina, para a campanha de 1995, a perda estimada de rendimento e o
montante estimado do prémio pagável por ovelha e por cabra e fixa o montante

do segundo pagamento por conta desse prémio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o
Conselho, de 25 de
organização comum
ovino e caprino ('),

Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Setembro de 1989, que estabelece a
de mercado no sector das carnes de
com a última redacção que lhe foi

dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia e pelo Regulamento (CE) n? 1265/95 (2), e, nomea
damente, o seu n? 6 do artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias (3), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1974/93
da Comissão (4), e, nomeadamente, o seu artigo 1 3?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da

política agrícola comum (% com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (6), e,
nomeadamente, o seu artigo 6?,
Considerando que os n?s 1 e 5 do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n ? 3013/89 prevêem a concessão de um
prémio destinado a compensar uma eventual perda de
rendimento dos produtores de carne de ovino e, em certas
zonas, de carne de caprino ; que estas zonas são definidas
no anexo I do referido regulamento e no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1065/86 da Comissão, de 11
de Abril de 1986, que determina as zonas de montanha
nas quais o prémio em benefício dos produtores de carne
de caprino é concedido O, alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 3519/86 (8) ;
Considerando que, em aplicação do n? 6 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3013/89 e a fim de permitir efec
tuar um pagamento por conta aos produtores de carne de
ovino e de caprino, é conveniente estimar a perda de
rendimento previsível atendendo à evolução previsível dos
preços de mercado ;

Considerando que, em conformidade com o n? 2 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 3013/89, o montante
(')
(2)
O
(4)
O
(")
O
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
123 de 3 . 6. 1995, p. 1 .
173 de 27. 6. 1992, p. 13.
180 de 23. 7. 1993, p. 26.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
97 de 12. 4. 1986, p. 25.
325 de 20. 11 . 1986, p. 17.

do premio por ovelha para os produtores de borregos
pesados é obtido afectando a perda de rendimento referida
no n ? 1 , segundo parágrafo, do mesmo artigo de um coefi
ciente que exprima a produção média anual de carne de
borrego pesado por ovelha produtora de tais borregos,
expressa por 1 00 quilogramas de peso-carcaça ; que, dada
a inexistência de estatísticas comunitárias completas,
ainda não foi possível fixar o coeficiente para 1995 ; que,
na pendência dessa fixação, é conveniente utilizar um
coeficiente provisório ; que o n? 3 do artigo 5? fixa igual
mente o montante do prémio por ovelha, para os produ
tores de borregos leves e por fêmea da espécie caprina em
80 % do prémio por ovelha para os produtores de
borregos pesados ;

Considerando que, nos termos do artigo 8 ? do Regula
mento (CEE) n? 3013/89, o montante do prémio deve ser
diminuído da incidência sobre o preço de base do coefi
ciente previsto no n? 2 desse artigo ; que o referido coefi
ciente foi fixado em 7 % pelo n ? 4 do artigo 8? do
mesmo regulamento ;

Considerando que, em conformidade com o n? 6 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 3013/89, o pagamento
por conta semestral é fixado em 30 % do montante do
prémio previsto ; que, nos termos do n? 3 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 2700/93 da Comissão (9), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 279/94 (10), o pagamento por conta só será efectuado se
o seu montante for igual ou superior a um ecu ;

Considerando que, relativamente aos pagamentos por
conta devidos às alterações agrimonetárias ocorridas em 1
de Fevereiro de 1995 e de forma a simplificar a gestão
administrativa, é adequado aplicar, em derrogação do
disposto no artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 2700/93,
a taxa de conversão agrícola válida na data supracitada ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1601 /92
prevê a aplicação de medidas específicas relativas à produ
ção agrícola nas ilhas Canárias ; que estas incluem a
concessão de um prémio complementar aos produtores de
borregos leves e de cabras nas condições previstas para a
concessão do prémio referido no artigo 5° do Regula
mento (CEE) n ? 3013/89 ; que essas condições prevêem
que a Espanha seja autorizada a proceder a um pagamento
por conta do referido prémio complementar ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos ovinos e dos caprinos,
O JO n? L 245 de 1 . 10. 1993, p. 99.
(10) JO n? L 37 de 9. 2. 1994, p. 1 .
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É estimada uma diferença entre o preço de base, dimi
nuído da incidência do coeficiente previsto no n? 2 do
artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 3013/89, e o preço de
mercado previsível durante a campanha de 1995 : 162,785
ecus por 100 quilogramas.
Artigo 2?

1 . O montante estimado do prémio pagável por ovelha
é o seguinte :
— produtores de borregos pesados : 26,046 ecus,
— produtores de borregos leves : 20,837 ecus.
2. Em aplicação do disposto no n? 6 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3013/89, o segundo pagamento
por conta que os Estados-membros estão autorizados a
fazer aos produtores é fixado do seguinte modo :

— produtores de borregos pesados : 7,814 ecus por
ovelha,

— produtores de borregos leves : 6,251 ecus por ovelha.

2. Em aplicação do disposto no n? 6 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3013/89, o segundo pagamento
por conta que os Estados-membros estão autorizados a
fazer aos produtores de carne de caprino que exercem a
sua actividade nas zonas referidas no n? 1 é fixado do

seguinte modo : 6,251 ecus por fêmea de espécie caprina.
Artigo 4?

Em derrogação do disposto no artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 2700/93, os pagamentos por conta relativos aos
prémios por ovelha e por cabra respeitantes à campanha
de 1995 devem ser convertidos à taxa de conversão agrí
cola válida em 1 de Fevereiro de 1995.

Artigo 5 ?
Em aplicação do n ? 3 do artigo 13? do
(CEE) n? 1601 /92, o segundo pagamento
prémio complementar para a campanha
produtores de borregos leves e de cabras

Regulamento
por conta do
de 1995 aos
das Canárias,
dentro dos limites previstas no n? 1 do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n? 3493/90 ('), é fixado do seguinte modo :

— 1,563 ecus por ovelha, para os produtores referidos
no n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE)
n ? 3013/89,

— 1,563 ecus por cabra, para os produtores referidos
no n? 5 do artigo 5? do mesmo regulamento.

Artigo 3 ?

1 . O montante estimado do prémio pagável por fêmea
da espécie caprina nas zonas referidas no anexo I do
Regulamento (CEE) n? 3013/89 e no artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1065/86 é o seguinte : 20,837 ecus.

Artigo 6?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

{') JO n? L 337 de 4. 12. 1990, p. 7.
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REGULAMENTO (CE) N? 1507/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que estabelece, no sector da carne de bovino, uma derrogação do Regulamento
(CEE) n? 3665/87 da Comissão, que estabelece regras comuns de execução do

regime das restituições à exportação para os produtos agrícolas, e do
Regulamento (CEE) n ? 3719/88 da Comissão, que estabelece normas comuns de
execução do regime de certificados de importação, de exportação e de prefixação
para os produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3290/94 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adapta
ções e medidas transitórias necessárias no sector da agri
cultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do « Uruguay
Round » ('), e, nomeadamente, o seu artigo 3?,

desossa, não lhes sendo possível, apesar dos esforços envi
dados, cumprir o prazo de 60 dias, a contar da data de
aceitação da declaração de exportação, para a saída dos
produtos em questão do território da Comunidade, prazo
esse fixado no artigo 4? e n? 1 do artigo 32? do Regula
mento (CEE) n ? 3665/87 (9), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 331 /95 (10), e no

n? 1 , alínea b) i), do artigo 30? do Regulamento (CEE)
n? 3719/88 da Comissão (n), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1 199/95 (12) ; que,
portanto, dadas essas circunstâncias excepcionais, é neces
sário, para os produtos mencionados, prorrogar o referido
prazo para 90 dias, limitando embora essa prorrogação aos
casos em que os certificados de exportação tenham sido

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

emitidos antes de 1 de Maio de 1995 ;

nização comum de mercado no sector de carne de bovi

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,

no (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 424/95 (3), e, nomeadamente, o seu artigo
15?,

Considerando que, a fim de garantir a distinção entre
quantidades exportadas antes e depois da entrada em
vigor do acordo agrícola do « Uruguay Round », o Regula
mento (CE) n? 1521 /94 (4) prevê que o prazo de validade
dos certificados emitidos sob o actual regime seja limitado
a 30 de Junho de 1995 e que os produtos colocados sob
os regimes referidos nos artigos 4? e 5? do Regulamento
(CEE) n? 565/80 do Conselho Q, alterado pelo Regula
mento (CEE) n ? 2026/83 (% devem ser objecto, nessa
data, de uma declaração de exportação ;
Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n? 1964/82 da Comissão, de 20 de Julho de 1982, que
determina as condições de concessão de restituições espe
ciais à exportação de certos tipos de carne bovina desos
sada Q, alterado pelo Regulamento (CEE) n ? 3169/87 (8),
nomeadamente do seu artigo 6?, deve ser exportada a
quantidade total de carne proveniente da desossa ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Em derrogação do disposto no n? 1 , alínea b) i), do artigo
30? do Regulamento (CEE) n ? 3719/88 e no artigo 4? e
n? 1 do artigo 32? do Regulamento (CEE) n ? 3665/87, o
prazo de sessenta dias é prorrogado para noventa dias no
que diz respeito às carnes desossadas do código
0201 3000 100 da nomenclatura dos produtos agrícolas
para as restituições à exportação, para as quais tenha sido
apresentado um certificado de exportação ou de prefixação
emitido antes de 1 de Maio de 1995, em apoio da declara
ção de exportação ou da declaração de pagamento prevista
no n ? 1 do artigo 25? do Regulamento (CEE) n? 3665/87.

Artigo 2?

Considerando que grande número de operadores tem difi
culdade em escoar determinadas peças provenientes da
(')
(2)
(3)
(4)
O
(')
O
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L
L
L

349 de 31 .
148 de 28.
45 de 1 . 3.
162 de 30.
62 de 7. 3.
199 de 22.
212 de 21 .
301 de 24.

12. 1994, p. 105.
6. 1968 , p. 24.
1995, p. 2.
6. 1994, p. 47.
1980, p. 5.
7. 1983, p. 12.
7. 1982, p. 48.
10. 1987, p. 21 .

O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

O JO n? L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 .
H JO n? L 38 de 18 . 2. 1 995, p. 1 .
(") JO n? L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
H JO n? L 119 de 30. 5. 1995, p. 4.
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

N? L 147/25
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REGULAMENTO (CE) N? 1508/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de direitos
de importação apresentados ao abrigo do Regulamento (CE) n? 1151 /95 no
sector da carne de bovino

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1151 /95 da
Comissão, de 22 de Maio de 1995, relativo à abertura e

modo de gestão de um contingente pautal da carne de
bovino congelada do código NC 0202 e para os produtos
do código NC 0206 29 91 (1 de Julho de 1995 a 30
de Junho de 1996) ('), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1151 /95 prevê,
nomeadamente, que as quantidades reservadas aos impor
tadores tradicionais são atribuídas proporcionalmente às
importações realizadas nos anos de 1992, 1993 e 1994 ;
que, nos outros casos, as quantidades pedidas excedem as
quantidades disponíveis nos termos do n? 2 do artigo 2?
do mesmo regulamento ; que, nestas condições, é conve
niente reduzir proporcionalmente as quantidades pedidas,
em conformidade com o disposto no n? 2 do artigo 5? do
Regulamento (CE) n? 1151 /95,

Artigo 1 ?

Cada pedido de certificado de importação, apresentado em
conformidade com o disposto no Regulamento (CE)
n? 1151 /95 é satisfeito até ao limite das seguintes quanti
dades :

a) 249,704 quilogramas por tonelada importada nos anos
de 1992, 1993 e 1994 no que respeita aos importadores
referidos no n? 1 , alínea a), do artigo 2? do Regula
mento (CE) n? 1151 /95 ;
b) 144,688 quilogramas por tonelada requerida no que
respeita aos importadores referidos no n? 2 do
artigo 2? do Regulamento (CE) n ? 1151 /95.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 116 de 23. 5. 1995, p. 15.
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REGULAMENTO (CE) N? 1509/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que suspende a prefixação das restituições à exportação para determinados
produtos do sector do arroz e dos cereais exportadas sob a forma de mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais (!), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão
da Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o
n? 7, segundo parágrafo, do seu artigo 13 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1222/94 da
Comissão, de 31 de Maio de 1994, que estabelece, para
certos produtos agrícolas exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as
regras gerais relativas à concessão das restituições à expor
tação e os critérios de fixação do seu montante (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1 149/95 (3), e, nomeadamente, o n ? 3, segundo pará

n? 1222/94 preveem a possibilidade de suspender a
prefixação das restituições relativas a produtos de base
exportados sob a forma de determinadas mercadorias ;
Considerando a situação do mercado e, para evitar a apre
sentação de pedidos de prefixação das restituições com
fins especulativos, a acima referida prefixação deve ser
suspensa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A prefixação das restituições à exportação aplicada ao
milho exportado sob a forma de mercadorias enumeradas
no anexo B do Regulamento (CEE) n ? 1766/92 é
suspensa até 30 de Junho de 1995.

grafo, do seu artigo 5?,

Considerando que o n? 7, segundo parágrafo, do artigo
13? do Regulamento (CEE) n? 1766/92, e o n? 3,
segundo parágrafo, do artigo 5? do Regulamento (CE)

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n? L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.
(3) JO n? L 116 de 23. 5. 1995, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1510/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em
produtos no sector do arroz de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac

ção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento (CE)
n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 3?,

terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE)
n? 1068/93 da Comissão Ç), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1053/95 (8) ;

Considerando que a aplicação destas normas à situação
actual dos mercados no sector do arroz e, nomeadamente,

às cotações ou preços destes produtos na parte europeia da
Comunidade e no mercado mundial conduz à fixação da

ajuda ao abastecimento das ilhas Canárias nos montantes
referidos no anexo ;

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 3? do
Regulamento (CEE) n ? 1601 /92, a satisfação das necessi
dades das ilhas Canárias em arroz é garantida em termos
de quantidades, preços e qualidade através da mobilização,
em condições de escoamento equivalentes à isenção de
direitos niveladores, de arroz comunitário, o que implica a
concessão de uma ajuda para os fornecimentos de origem
comunitária ; que essa ajuda deve ser fixada atendendo,

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nomeadamente, aos custos das diferentes fontes de abaste

cimento à base dos preços praticados na exportação para
países terceiros ;

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2790/94 da
Comissão (% alterado pelo Regulamento (CE) n? 2883/
/94 (4) estabelece normas de execução comuns do regime
de abastecimento específico das ilhas Canárias em certos
produtos agrícolas, entre os quais o arroz ;

Em aplicação do disposto no artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1601 /92, os montantes das ajudas ao forneci
mento de arroz de origem comunitária no âmbito do
regime específico para o abastecimento das ilhas Canárias
são fixados no anexo do presente regulamento.

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho f), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 1 50/95 (6), são utilizadas para

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

converter o montante expresso em moedas dos países

1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
O
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L

173 de 27. 6. 1992, p. 13.
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
296 de 17. 11 . 1994, p. 23.
304 de 29. 11 . 1994, p. 18 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

0 JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
8 JO n? L 107 de 12. 5. 1 995, p. 4.
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa os montantes das ajudas ao

fornecimento das ilhas Canárias em produtos no sector do arroz de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Produto

(código NC)

Arroz branqueado
(1006 30)

Montante da ajuda
Ilhas Canárias

322,00

Trincas de arroz

( 1006 40)

71,00

N? L 147/30
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REGULAMENTO (CE) N? 1511/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em

produtos no sector do arroz de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 3290/94 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu

artigo 10 ?,
Considerando que, nos termos do disposto no artigo 10?
do Regulamento (CEE) n? 1600/92, a satisfação das neces
sidades dos Açores e da Madeira em arroz é garantida em
termos de quantidades, preços e qualidade através da
mobilização, em condições de escoamento equivalentes à
isenção de direitos niveladores, de arroz comunitário, o
que implica a concessão de uma ajuda para os forneci

mentos de origem comunitária ; que essa ajuda deve ser
fixada atendendo, nomeadamente, aos custos das dife

rentes fontes de abastecimento à base dos preços prati
cados na exportação para países terceiros ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1696/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 2596/93 (4), estabelece normas de
execução comuns do regime de abastecimento específico
dos Açores e da Madeira em certos produtos agrícolas,
entre os quais o arroz ; que as normas complementares ou
derrogatórias das disposições do regulamento supracitado
foram definidas pelo Regulamento (CEE) n? 1983/92 da
Comissão, de 16 de Julho de 1992, que estabelece normas
de execução do regime específico para o abastecimento
dos Açores e da Madeira em produtos do sector do arroz e
a estimativa das necessidades de abastecimento (5), com a

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

n? 1683/94 (6);
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (7), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 150/95 (8), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países
terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE)
n? 1068/93 da Comissão (9), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1053/95 (10);
Considerando que a aplicação destas normas à situação
actual dos mercados no sector do arroz e, nomeadamente,

às cotações ou preços destes produtos na parte europeia da
Comunidade e no mercado mundial conduz à fixação da
ajuda ao abastecimento das Açores e da Madeira nos
montantes referidos no anexo ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Em aplicação do disposto no artigo 10 ? do Regulamento
(CEE) n? 1600/92, os montantes das ajudas ao forneci
mento de arroz de origem comunitária no âmbito do
regime específico para o abastecimento dos Açores e da
Madeira são fixados no anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1995.

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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(2)
O
(4)
o
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173
349
179
238
198

de
de
de
de
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27. 6. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
1 . 7. 1992, p. 6.
23. 9. 1993, p. 24.
17. 7. 1992, p. 37.

(6) JO n? L 178 de 12. 7. 1994, p. 53.
f) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(8) JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
H JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(10) JO n? L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1 995, que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos no sector do arroz de origem
comunitária

(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto

Destino

(código NC)

Arroz branqueado
( 1006 30)

Açores

Madeira

322,00

322,00

N ? L 147/32
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REGULAMENTO (CE) N? 1512/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

sejam mais favoraveis tendo em vista a exportação, sendo
os preços no comércio internacional estabelecidos tendo

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

em conta nomeadamente :

a) Os preços praticados no mercado de países terceiros ;
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector do leite e dos
produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi

dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da
Suécia e pelo Regulamento (CE) n? 3290/94 (2), e, nomea
damente, o n ? 3 do seu artigo 17?,

Considerando que, por força do artigo 17? do Regula
mento (CEE) n? 804/68 , a diferença entre os preços no
comércio internacional dos produtos referidos no artigo
1 ? daquele regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação, nos limites decorrentes dos acordos
concluídos em conformidade com o artigo 228 ? do
Tratado ;

Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n? 804/68 as restituições à exportação em relação aos
produtos referidos no artigo 1 ? do referido regulamento
exportados no seu estado natural, devem ser fixadas
tomando-se em consideração :

— a situação e as perspectivas de evolução no que
respeita aos preços e às disponibilidades de leite e de
produtos lácteos, no mercado da Comunidade, e os
preços do leite e dos produtos lácteos no comércio
internacional,

— os custos de comercialização e os custos de transporte
mais favoráveis a partir do mercado da Comunidade
até aos portos ou outros locais de exportação da
Comunidade, bem como os custos de chegada até aos
países de destino,
— os objectivos da organização comum de mercado no
sector do leite e dos produtos lácteos, que vão asse
gurar a este mercado uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais,

b) Os preços mais favoráveis, à importação proveniente de
países terceiros, nos países terceiros de destino ;

c) Os preços ao produtor verificados nos países terceiros
exportadores tendo em conta, se for caso disso, os
subsídios concedidos por esses países ;
d) Os preços de oferta franco-fronteira da Comunidade ;
Considerando que, ao abrigo do n? 3 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 804/68 , a situação do mercado
mundial ou as exigências específicas de certos mercados
podem tornar necessária a diferenciação da restituição em
relação aos produtos referidos no artigo 1 ? do referido
regulamento consoante o seu destino ;
Considerando que o n? 3 do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n? 804/68 prevê que seja fixada pelo menos uma
vez, de quatro em quatro semanas, a lista dos produtos em
relação aos quais seja concedida uma restituição à exporta
ção bem como o montante desta restituição ; que, no
entanto, o montante da restituição pode ser mantido ao
mesmo nível durante mais de quatro semanas ;
Considerando que, nos termos do artigo 12? do Regula
mento (CE) n? 1466/95 da Comissão, de 27 de Junho de
1995, que estabelece as modalidades de aplicação relativa
mente às restituições à exportação no sector do leite e dos
produtos lácteos (3), a restituição concedida em relação aos
produtos lácteos açucarados é igual à soma de dois
elementos, um para ter em conta a quantidade de

produtos lácteos e o outro para ter em conta a quantidade
de sacarose adicionada ; que, todavia, este último elemento
só é tomado em consideração se a sacarose adicionada
tiver sido produzida a partir de beterrabas ou de cana-de

açúcar colhidas na Comunidade ; que, em relação aos

produtos dos códigos NC ex 0402 99 11 , ex 0402 99 19,

— os limites decorrentes dos acordos concluídos em

ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404

conformidade com o artigo 228 ? do Tratado,
— o interesse em evitar perturbações no mercado da

90 93, de teor, em peso, de matérias gordas inferior ou
igual a 9,5 % e de teor de matéria seca láctica não gorda
igual ou superior a 1 5 %, em peso, o primeiro elemento
acima referido é fixado em relação a 100 kg de produto
inteiro ; que, em relação aos outros produtos açucarados
das posições 0402 e 0404, este elemento é calculado
multiplicando o montante de base pelo teor de produtos
lácteos do produto em causa ; que este montante de base é
igual à restituição a fixar em relação a 1 kg de produtos
lácteos contidos no produto inteiro ;

Comunidade,

— o aspecto económico das exportações previstas ;
Considerando que, nos termos do n? 5 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 804/68, os preços na Comunidade
são estabelecidos tendo em conta os preços praticados que
(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2 JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(3) JO n? L 144 de 28. 6. 1995, p. 22.
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Considerando que o segundo elemento e calculado multi
plicando, pelo teor em sacarose do produto inteiro, o
montante de base da restituição em vigor no dia da expor
tação em relação aos produtos referidos no n? 1 , alínea d),

n? 1380/95 (% proíbe o comercio entre a Comunidade
Europeia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi

do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece uma
organização comum de mercado no sector do açúcar ('),

artigos 2?, 4?, 5? e 7°. do mesmo regulamento ; que este

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 1 101 /95 (2);

Considerando que o nível da restituição em relação aos
queijos é calculado relativamente a produtos destinados ao
consumo directo ; que as cascas e os desperdícios de
queijos não têm tal finalidade ; que, para evitar qualquer
confusão de interpretação, é necessário precisar que os

queijos com um valor franco fronteira inferior a 181,13
ecus/ 100 kg não beneficiam de qualquer restituição ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 896/84 da
Comissão (3), alterado com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 222/88 (4), previu dispo
sições complementares no que respeita à concessão das
restituições aquando das mudanças de campanha ; que
estas disposições prevêem a possibilidade de diferenciação

nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;

Considerando que a revogação do Regulamento (CEE)
n ? 1098/68 da Comissão, de 27 de Julho de 1968, que
estabelece as modalidades de aplicação das restituições à
exportação no sector do leite e dos produtos lácteos (7),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2767/90 (8), torna necessária a substituição das
referências às zonas de destino pelos números de código

do país de destino constantes do anexo do Regulamento
(CE) n ? 3079/94 da Comissão, de 16 de Dezembro de
1994, relativo à nomenclatura dos países para as estatís
ticas do comércio externo da Comunidade e o comércio

entre os seus Estados-membros (9) ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,

das restituições em função da data de fabrico dos produ
tos ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, para o cálculo do montante da restitui
ção para os queijos fundidos, é necessário prever que, no

Artigo 1 ?

caso de serem adicionados caseína e/ou caseinatos, essa

quantidade não deve ser tomada em consideração ;
Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector do leite e dos produtos
lácteos e, nomeadamente, aos preços destes produtos na
Comunidade e no mercado mundial implica a fixação da
restituição em relação aos produtos e aos montantes cons
tantes do anexo do presente regulamento ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93
do Conselho (5), alterado pelo Regulamento (CE)

1.

As restituições à exportação referidas no artigo 17?

do Regulamento (CEE) n? 804/68 em relação aos produtos
exportados são fixadas nos montantes do anexo.
2. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para o destino 400 em relação aos produtos
dos códigos NC 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1995 .

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
0
O
5

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
110 de 17. 5. 1995, p. 1 .
91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .
28 de 1 . 2. 1988 , p. 1 .
102 de 28. 4. 1993, p. 14.

(*)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

138
184
267
325

de
de
de
de

21 .
29.
29.
17.

6. 1995, p. 1 .
7. 1968 , p. 10.
9. 1990, p. 14.
12. 1994, p. 17.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa as restituições à exportação
no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECU/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código
do produto

Destino (*)

0401 10 10 000

+

5,880

0402 21 91 500

+

121,88

0401 10 90 000

+

5,880

0402 21 91 600

+

132,08

0401 20 11 100

+

5,880

0402 21 91 700

+

138,07

0401 20 11 500

+

9,089

0402 21 91 900

+

144,83

0401 20 19 100

+

5,880

0402 21 99 100

+

109,44

0401 20 19 500

+

9,089

0402 21 99 200

+

110,19

0401 20 91 100

+

12,10

0402 21 99 300

+

111,55

0401 20 91 500

+

14,10

0402 21 99 400

+

119,23

0401 20 99 100

+

12,10

0402 21 99 500

+

121,88

0401 20 99 500

+

14,10

0402 21 99 600

+

132,08

0401 30 11 100

+

18,11

0402 21 99 700

+

138,07

0401 30 11 400

+

27,93

0402 21 99 900

+

144,83

0401 30 11 700

+

41,95

0402 29 15 200

+

0,6800

0401 30 19 100

+

18,11

0402 29 15 300

+

0,9587

0401 30 19 400

+

27,93

0402 29 15 500

+

1,0101

0401 30 19 700

+

41,95

0402 29 15 900

+

1,0864

0401 30 31 100

+

49,96

0402 29 19 200

+

0,6800

0401 30 31 400

+

78,02

0402 29 19 300

+

0,9587

0401 30 31 700

+

86,03

0402 29 19 500

+

1,0101

0401 30 39 100

+

49,96

0402 29 19 900

+

1,0864

0401 30 39 400

+

78,02

0402 29 91 100

+

1,0944

0401 30 39 700

+

86,03

0402 29 91 500

+

1,1923

0401 30 91 100

+

98,05

0402 29 99 100

+

1,0944

0401 30 91 400

+

144,11

0402 29 99 500

+

1,1923

0401 30 91 700

+

168,17

0402 91 11 110

+

5,880

0401 30 99 100

+

98,05

0402 91 11 120

+

12,10

0401 30 99 400

+

144,11

0402 91 11 310

+

20,71

0401 30 99 700

+

168,17

0402 91 1 1 350

+

25,38

0402 10 11 000

+

68,00

0402 91 1 1 370

+

30,87

0402 10 19 000

+

68,00

0402 91 19 110

+

0402 10 91 000

+

0,6800

0402 91 19 120

+

12,10

0,6800

0402 91 19 310

+

20,71

Montante das

Godigo

restituiçõesf)

do produto

Destino (*)

Montante das

restituições(")

5,880

0402 10 99 000

+

0402 21 1 1 200

+

68,00

0402 91 19 350

4-

25,38

0402 21 1 1 300

4-

95,87

0402 91 19 370

+

30,87

0402 21 11 500

+

101,01

0402 91 31 100

+

23,92

0402 21 11 900

+

108,64

0402 91 31 300

+

36,48

0402 21 17 000

+

68,00

0402 91 39 100

+

23,92

0402 21 19 300

+

95,87

0402 91 39 300

+

36,48

0402 21 19 500

+

101,01

0402 91 51 000

+

27,93

0402 21 19 900

+

108,64

0402 91 59 000

+

27,93

0402 21 91 100

+

109,44

0402 91 91 000

+

98,05

0402 21 91 200

+

110,19

0402 91 99 000

+

98,05

0402 21 91 300

+

111,55

040299 11 110

+

0,0588

0402 21 91 400

+

119,23

0402 99 11 130

+

0,1210
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Código
do produto

Destino (*)

0402 99 11 150

+

0402 99 11 310

+

23,89

0402 99 1 1 330

+

Montante das

Código
do produto

Destino (*)

0403 90 61 100

+

0403 90 61 300

+

0,0909

28,66

0403 90 63 000

+

0,1210

38,1 1

0403 90 69 000

+

0404 90 11 100

+

0404 90 11 910

+

0404 90 1 1 950

+

0404 90 13 120

+

67,00

0404 90 13 130

+

95,02

0404 90 13 140

+

100,10

0404 90 13 150

+

107,67

0404 90 13 911

+

restituições(")

0,1976

0402 99 1 1 350

+

0402 99 19 110

+

0,0588

0402 99 19 130

+

0,1210

0402 99 19 150

+

0,1976

0402 99 19 310

+

23,89

0402 99 19 330

+

28,66

0402 99 19 350

+

38,11

0402 99 31 110

+

0402 99 31 150

+

0402 99 31 300

+

0,4996

0402 99 31 500

+

0,8603

0402 99 39 110

+

N ? L 147/35

0,2593

39,66

0,2593

restituições(")

0,0588

0,1811

67,00

5,880
20,53

5,880

0404 90 13 913

+

0404 90 13 915

+

12,10

18,11

0404 90 13 91 7

+

27,93

0402 99 39 150

+

0402 99 39 300

+

0,4996

0404 90 13 919

+

41,95

0402 99 39 500

+

0,8603

0404 90 13 931

+

20,53

0,9805

0404 90 13 933

+

25,18

0,9805

0404 90 13 935

+

30,61
36,18

0402 99 91 000

+

39,66

Montante das

0402 99 99 000

+

0403 10 22 100

+

5,880

0404 90 13 937

+

0403 10 22 300

+

9,089

0404 90 13 939

+

37,83

0403 10 24 000

+

12,10

0404 90 19 110

+

108,47

0403 10 26 000

+

18,11

0404 90 19 115

+

109,20

0403 10 32 100

+

0,0588

0404 90 19 120

+

110,56

0403 10 32 300

+

0,0909

0404 90 19 130

+

118,17

0403 10 34 000

+

0,1210

0404 90 19 135

+

120,78

0403 10 36 000

+

0,1811

0404 90 19 150

+

130,89

0403 90 1 1 000

+

67,00

0404 90 19 160

+

136,84

0403 90 13 200

+

67,00

0404 90 19 180

+

143,53

0403 90 13 300

+

95,02

0404 90 31 100

+

67,00

0403 90 13 500

+

100,10

0404 90 31 910

+

0403 90 13 900

+

107,67

0404 90 31 950

+

20,53

0403 90 19 000

+

108,47

0404 90 33 120

+

67,00

0403 90 31 000

+

0,6700

0404 90 33 130

+

95,02

0403 90 33 200

+

0,6700

0404 90 33 140

+

100,10

0403 90 33 300

+

0,9502

0403 90 33 500

+

1,0010

0404 90 33 150

+

107,67

0403 90 33 900

+

1,0767

0404 90 33 91 1

+

0403 90 39 000

+

1,0847

0403 90 51 100

+

5,880

5,880

0404 90 33 913

+

0404 90 33 915

+

12,10

18,11

0404 90 33 917

+

27,93

0404 90 33 919

+

41,95
20,53

0403 90 51 300

+

0403 90 53 000

+

12,10

0403 90 59 110

+

18,11

0404 90 33 931

+

27,93

0404 90 33 933

+

25,18

+

30,61
36,18

0403 90 59 140

+

9,089

5,880

0403 90 59 170

+

41,95

0404 90 33 935

0403 90 59 310

+

49,96

0404 90 33 937

+

0403 90 59 340

+

78,02

0404 90 33 939

+

37,83

+

108,47

109,20

0403 90 59 370

+

86,03

0404 90 39 110

0403 90 59 510

+

98,05

0404 90 39 115

+

0403 90 59 540

+

144,11

0404 90 39 120

+

110,56

0403 90 59 570

+

168,17

0404 90 39 130

+

118,17
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Código
do produto

Destino (*)

0404 90 39 150

+

0404 90 51 100

+

0,6700

0404 90 51 910

+

0,0588

0404 90 51 950

+

0404 90 53 110

+

30 . 6. 95

restituiçõesf)

Código
do produto

Destino (*)

120,78

0405 00 19 500

+

156,10

0405 00 19 700

+

160,00

0405 00 90 100

+

181,13

0405 00 90 900

+

233,21

Montante das

23,70

0406 10 20 100

+

—

0406 10 20 230

028

—

35,39

+

0,9502

0404 90 53 150

+

1,0010

400

0404 90 53 170

+

1,0767

404

0404 90 53 911

+

0,0588

0404 90 53 913

+

0,1210

0404 90 53 915

4-

0404 90 53 917

+

0404 90 53 919

+

0404 90 53 931

+

+

—

400

35,39

0,2793

404

12,24

28,43

—

039

—

39,33

040610 20 610

400
404

1,0847

0404 90 59 150

+

1,1817

0404 90 59 930

+

0,5998

+

43,47
037

+

0404 90 59 990

—

028

0404 90 53 937

+

0406 10 20 290

0,4195
23,70
37,79

0404 90 59 950

43,47

0,1811

+
+

—

028

0404 90 53 935
0404 90 59 130

restituiçõesf")

0,6700

0404 90 53 130

0404 90 53 933

Montante das

0406 10 20 620

+

0,6700

+

0,0588

0404 90 91 950

+

0404 90 93 110

+

0,6700

0404 90 93 130

+

0,9502

0404 90 93 150

+

1,0010

0404 90 93 170

+

1,0767

0404 90 93 91 1

+

0,0588

0404 90 93 913

+

0,1210

0404 90 93 915

+

0,1811

0404 90 93 917

+

0,2793

0404 90 93 919

+

0,4195

028

18,13

037

—

039

0,9805

0404 90 91 910

400
404

23,70

0404 90 93 931

+

23,70

0404 90 93 933

+

28,43

0404 90 93 935

+

37,79

0404 90 93 937

+

39,33

0404 90 99 130

+

1,0847

0404 90 99 150

+

0404 90 99 930

—

81,10

0,8603

0404 90 91 100

79,06

—

87,17
—

88,93

0406 10 20 630

028

21,75

037

—

039

—

400
404

99,07
—

100,41
0406 10 20 640

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

0406 10 20 650

028

24,93

037

—

039

—

1,1817

400

58,91

+

0,5998

404

0404 90 99 950

+

0,8603

0404 90 99 990

+

0,9805

0405 00 11 200

+

120,98

0405 00 11 300

+

152,20

037

—

0405 00 11 500

+

156,10

039

—

0405 00 11 700

+

160,00

400

19,10

0405 00 19 200

+

120,98

404

0405 00 19 300

+

152,20

—

122,66
0406 10 20 660

+

—

0406 10 20 810

028

—

—

19,10
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Código
do produto

Destino (*)

0406 10 20 830

028

Montante das

restituições(**)

Código
do produto

—

0406 30 10 200

037

—

039

—

Destino (*)

028

—
—

039

404

32,60

0406 10 20 850

028

404

—

32,60

restituições^*)

037

400

400

Montante das

—

39,43
—

44,12
0406 30 10 250

028

—

037

—

—
039

037

—

039

—

400

400
404

39,53

0406 10 20 900

+

+

028

—

037

—

039

—

400

57,91

—

39,53
0406 10 20 870

—

44,12
0406 30 10 300

404

39,43

—

404

—

—

64,73
0406 20 90 100

+

—

0406 20 90 913

028

—

400
404

0406 30 10 350

76,99

028

—

037

—

039

—

400

—

404

76,99
0406 20 90 915

028

400
404

—

028

400

102,65

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

—

—

64,73

—

109,05

0406 30 10 450

028

—

039

—

109,05

400

84,31

028

—

404

—

400

121,89

404

—

94,20
0406 30 10 500

+

—

0406 30 10 550

028

—

121,89

037

—

039

—

400

39,43

—

0406 20 90 990

+

—

0406 30 10 100

+

—

404
0406 30 10 150

—

037
404

0406 20 90 919

—

44,12
0406 30 10 400

102,65
0406 20 90 917

39,43

028

—

037

—

039

—

400

18,15

404

—

20,69

18,13

44,12
0406 30 10 600

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38

64,73
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Código
do produto

Destino (*)

0406 30 10 650

30 . 6. 95

restituiçõesf*)

Código
do produto

Destino (')

028

—

0406 30 31 730

028

—

037

—

037

—

—

039

—

400

57,91

039

Montante das

400

84,31

404

—

404

Montante das

restituições(**)

—

64,73
94,20
0406 30 10 700

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

84,31

404

400
404

0406 30 31 910

—

0406 30 31 930

028

—

037

—

039

—

028

—

037

—

400

57,91

039

—

404

—

400

102,91

404

—

64,73
0406 30 31 950

114,99
0406 30 10 800

028

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

028

—

037

—

039

—

400

102,91

0406 30 39 100

+

—

—

0406 30 39 300

028

—

037

—

039

—

404

94,20

1 14,99
0406 30 31 100

+

—

0406 30 31 300

028

—

037

—

039

—

400

18,15

400

404

404
0406 30 39 500

—

028

—

037

—

039

—

39,43

18,13
44,12

20,69
0406 30 31 500

—

44,12

94,20
0406 30 10 750

39,43

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38
64,73

400

39,43

404

—

0406 30 39 700

028

—

037

—

039

—

400

39,43

404

—

44,12

—

037

—

039

—

400

84,31

404

44,12
0406 30 31 710

028

—

94,20
0406 30 39 930

028

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

94,20

30 . 6. 95

Código
do produto

028

—

0406 90 06 900

+

—

037

—

0406 90 07 000

028

—

039

—

037

—

400

102,91

039

—

—

400

117,82

1 14,99

404

—

Destino (*)

0406 30 39 950

404

0406 40 50 000

Montante das

Destino (*)

—

037

—

039

—

037

—

400

102,91

039

—

404

—

400

117,82

114,99

404

144,41
0406 90 08 100

028

—

—

028

—

400

108,78

0406 90 08 900

+

404

—

0406 90 09 100

028

—

037

—

028

—

400

108,78

404

144,41

—

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

039

—

117,82

404

+

—

0406 90 03 100

028

—

037

—

039

0406 90 09 900

+

—

0406 90 12 000

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

144,41
0406 90 14 100

—

400

117,82

404

—

+

—

0406 90 04 100

028

—

037
039

—

117,82

404

—

—

037

—

039

—

400

117,82
—

144,41
0406 90 14 900

+

—

0406 90 16 100

028

—

037

—

039

—

400

117,82

—

400

028

404

144,41
0406 90 03 900

—

144,41

144,41
0406 90 02 900

—

400

114,66
0406 90 02 100

restituições ("*)

028

114,66
0406 40 90 000

Montante das

restituições (**)

Código
do produto

0406 30 90 000
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404

144,41

—

144,41

0406 90 04 900

+

—

0406 90 05 100

028

—

0406 90 16 900

+

—

037

—

0406 90 21 900

028

—

039

—

037

—

117,82

039

—

—

400

117,82

144,41

404

400
404

0406 90 05 900

+

—

0406 90 06 100

028

—

037

—

—

137,48
0406 90 23 900

028

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

400

58,91

—

404

404

144,41

—

122,66
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restituições (**)

Código
do produto

Destino (*)

028

—

0406 90 35 990

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

117,82

404

—

404

Código
do produto

Destino (")

0406 90 25 900

Montante das

122,66
0406 90 27 900

028

—

028

—

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

404

0406 90 37 000

50,87
—

404

103,95
—

037

—

037

81,58

039

—

039
400
404

81,58
167,67
126,88
167,67

0406 90 61 000

56,62
14,50

028

81,53
028

—

037

—

039

400

404

0406 90 63 100

—

52,92

037
039
400

95,19
95,19
192,25

13,56

404

145,01

—

0406 90 31 159

+

—

0406 90 33 119

028

—

037

—

039

—

400

404

192,25
0406 90 63 900

56,62

028

—

037
039
400
404

63,45
63,45
135,95
72,51
149,54

14,50
81,53

0406 90 69 100

+

—

028

—

0406 90 69 910

028

—

037

—

039

—

52,92

037
039
400

63,45
63,45
135,95

13,56

404

400

404

75,99
0406 90 33 919

028

—

037

—

039

400
404

0406 90 73 900

—

56,62
14,50

028

—

037
039
400
404

38,67
38,67
136,87
108,78
136,87

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

52,92

400

58,91

13,56

404

—

400

404

0406 90 75 900

028

—

028

114,16
21,75

037

38,67

037

—

039

38,67

039

400
404

143,69
81,58
143,69

400

75,99
0406 90 35 190

72,51
149,54

81,53
0406 90 33 951

—

028

75,99

0406 90 33 151

—

144,41

028

400
404
0406 90 31 151

—

117,82

037

400

0406 90 31 119

Montante das

restituições (**)

0406 90 76 100

404

—

53,26
—

100,41
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Código
do produto

Destino (*)

0406 90 76 300

Montante das

N ? L 147/41

restituições (**)

Código
do produto

Destino (*)

028

—

0406 90 85 995

028

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

58,91

404

—

404

—

122,66
0406 90 76 500

028

—

037

—

039

—

400
404

67,98

028
037

039

400

4-

0406 90 86 100

+

0406 90 8 6 200

028

—

404

0406 90 78 300

0406 90 78 500

0406 90 86 300

—

039

—

400

037

_

404

039

—

400

58,91

404

—

037

122,66

039

037

—

039

—

67,98

028

0406 90 86 400

404

—
—

400
404

—

—

87,17
—

21,75
—
—

99,07
—

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

50,87
—

0406 90 87 100

+

103,95

0406 90 87 200

028

—

12,24

—

037

—

—

039

—

039

—

400

400

117,82

404

404

—

028
037

117,82
028

—

037

81,10
—

81,10

0406 90 87 300

028

18,13

037

—

38,67

039

—

039
400

38,67
143,69

400

404

81,58

143,69
0406 90 85 991

18,13

10041
0406 90 86 900

—

039

028

400

—

037

—

88,93

122,66

0406 90 85 910

028
037

—

81,10
81,10

100,41

404

0406 90 81 900

—

028

400

0406 90 79 900

—

—

028

—

12,24

039

404

—

—

037

400

21,75

53,26

24,93

122,66
0406 90 85 999

122,66

0406 90 78 100

Montante das

restituições (**)

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

404

87,17
—

88,93

0406 90 87400

028
037
039

400
404

21,75
—
—

99,07
—

100,41

N? L 147/42

Código

do produto
0406 90 87 951

Código
do produto

—

2309 10 15 500

+

38,67

2309 10 15 700

+

—

039

38,67

2309 10 19 010

+

—

400

136,87

2309 10 19 100

+

—

2309 10 19 200

+

—

2309 10 19 300

+

—

028

404

Montante das

81,58

136,87
028

—

+

—

2309 10 19 600

+

—

2309 10 19 700

+

—

2309 10 19 800

+

—

—

2309 10 70 010

+

—

122,66

2309 10 70 100
2309 10 70 200
2309 10 70 300

+
+
+

20,03
26,71
33,39

2309 10 70 500

+

40,05

2309 10 70 600
2309 10 70 700
2309 10 70 800

+
+
+

46,73
53,41
58,76

2309 90 35 010

+

2309 90 35 100

+

—

2309 90 35 200

+

—

—

67,07

028

—

400

35,39
—

43,47
0406 90 87 979

028

24,93

037

—

039

—

400
404

—

+

039

404

restituições (**)

2309 10 19 400

—

404

Destino (*)

2309 10 19 500

24,93

037

400

0406 90 87 972

Montante das

restituições (**)

Destino f)

037

0406 90 87 971
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67,07
—

—

2309 90 35 300

+

—

122,66

2309 90 35 400

+

—

—

2309 90 35 500

+

—

0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

028

12,24

2309 90 35 700

+

—

037

—

2309 90 39 010

+

—

—

2309 90 39 100

+

—

2309 90 39 200

+

—

—

2309 90 39 300

+

—

81,10

2309 90 39 400

+

—

18,13

2309 90 39 500

+

—

2309 90 39 600

+

—

2309 90 39 700

+

—

2309 90 39 800

+

—

2309 90 70 010

+

—

2309 90 70 100
2309 90 70 200
2309 90 70 300

4+
+

20,03
26,71
33,39

2309 90
2309 90
2309 90
2309 90

+
+

40,05
46,73

039

400
404

0406 90 88 300

028
037
039

400
404

81,10

—
—

87,17
—

88,93
2309 10 15 010

+

—

2309 10 15 100

+

—

2309 10 15 200

+

—

2309 10 15 300

+

—

2309 10 15 400

+

—

70 500
70 600
70 700

+

53,41

70 800

+

58,76

(*) Os números de código dos destinos slo os constantes do anexo do Regulamento (CE) n? 3079/94 da Comissão (JO n? L 325 de 17. 12. 1994, p. 17).
No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada « código produto », o montante da restituição é indicado por ***.
No caso de não ser indicado qualquer destino (« + »), o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer destino, à excepção do referido
no n? 2 do artigo 1 ?

(*") As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas
no Regulamento (CEE) n? 990/93.

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão
(JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 1513/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece
regras de execução do regime de importação dos frutos e

dos produtos hortícolas ('), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 1363/95 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu

ção dos países terceiros, relativamente aos produtos e
períodos que especifica no seu anexo ;
Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser fixados
nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

artigo 4?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do

Artigo 1 ?

Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 150/95 (4), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do « Uruguay Round », os critérios para a
fixação pela Comissão dos valores forfetários de importa

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

O
0
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66,
132 de 16. 6. 1995, p. 8 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas

(ECU/100 kg)
Valor forfetário

Código NC

Código países terceiros (')

0702 00 35

052

49,3

060

80,2

066

41,7

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

75,0

999

63,9

0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0809 10 30

1809 20 41,0809 20 49

809 30 31,0809 30 39

0809 40 20

de importação

052

50,1

053

166,9

060

39,2

066

53,8

068

60,4

204

49,1

624

207,3

999

89,5

052

55,4

204

77,5

624

196,3

999

109,7

388

67,3

528

50,4

600

54,7

624

78,0

999

62,6

052

133,4

064

133,6

999

133,5

052

188,2

064

150,1

068

228,7

400

225,8

624

282,4

676

166,2

999

206,9

220

121,8

624

106,8

999

114,3

624

262,7

999

262,7

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 3079/94 da Comissão (JO n? L 325 de 17. 12. 1994,
p. 1 7). O código « 999 » representa « outras origens ».
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REGULAMENTO (CE) N? 1514/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que altera o Regulamento (CE) n ? 437/95, que estabelece as normas de execução

relativas à concessão de uma restituição especial à exportação para determinados
países terceiros de produtos do sector da carne de aves de capoeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

carne de aves de capoeira e dos ovos (6), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

n? 1 030/95 Ç), e, por outro, no Regulamento (CE)
n? 1521 /94 da Comissão, de 29 de Junho de 1994, que
limita os prazos de validade dos certificados de exportação
com ou sem prefixação da restituição à exportação (8) ; que
é conveniente dar seguimento, o mais depressa possível,
aos pedidos de certificados de prefixação apresentados em

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2777/75 do

Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
aves de capoeira ('), com a última redacção que lhe foi

dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da Finlândia e da

26 e 27 de Junho de 1995 ;

Suécia e pelo Regulamento (CE) n? 3290/94 (2), e, nomea
damente, o n ? 3 do seu artigo 9? e o seu artigo 15?,

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de aves de capoeira e dos ovos,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2779/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece as
regras relativas à concessão de restituições à exportação e

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

os critérios de fixação do seu montante, no sector da carne

de aves de capoeira (3), e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 7?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 437/95 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1419/95 (5), estabeleceu as normas
de concessão de uma restituição especial à exportação para
determinados países tçrceiros de produtos do sector da
carne de aves de capoeira ;
Considerando que os certificados emitidos a título do
Regulamento (CE) n ? 437/95 estão sujeitos ao disposto,
por um lado, no Regulamento (CEE) n? 3652/81 da
Comissão, de 18 de Dezembro de 1981 , que estabelece
modalidades particulares de aplicação do regime dos certi
ficados de fixação antecipada das restituições no sector da

Artigo 1 ?
No Regulamento (CE) n? 437/95, ao artigo 2? é aditado
um novo número, com a seguinte redacção :
« 3 . Em derrogação do disposto no n? 1 do artigo
4? do Regulamento (CEE) n ? 3652/81 , os certificados
de prefixação para os pedidos apresentados em 26 e 27
de Junho de 1995, e comunicados à Comissão o mais
tardar até às 12 horas de 28 de Junho de 1995, serão
emitidos em 30 de Junho de 1995. ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

282 de 1 . 11 . 1975, p. 77.
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
282 de 1 . 11 . 1975, p. 90.
45 de 1 . 3. 1 995, p. 30.
141 de 24. 6. 1995, p. 8 .

(6) JO n? L 364 de 19. 12. 1981 , p. 19.
0 JO n? L 103 de 6. 5. 1 995, p. 36.
8) JO n? L 162 de 30. 6. 1994, p. 47.
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REGULAMENTO (CE) N? 1515/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que altera o Regulamento (CEE) n? 2245/90 , que estabelece normas de execução
do regime de importação dos produtos dos códigos NC 0714 10 91 e 0714 90 11

originários dos Estados de Africa, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) ou dos países

e territórios ultramarinos (PTU) com vista à execução do acordo agrícola
concluído no âmbito das negociações do « Uruguay Round »
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3290/94 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adapta
ções e medidas transitórias necessárias no sector da agri
cultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do « Uruguay
Round » ('), e, nomeadamente, o n! 1 do seu artigo 3 ?,

Considerando que, a fim de se ter em conta o regime de
importação existente no sector dos cereais, resultante do
acordo agrícola concluído no âmbito das negociações
comerciais multilaterais do « Uruguay Round », são neces
sárias medidas transitórias com vista à adaptação das
concessões preferenciais em termos de isenção do direito
nivelador de importação de determinados produtos dos
códigos NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originários dos
Estados ACP ou dos PTU :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2245/90 da
Comissão, de 31 de Julho de 1990, que estabelece normas
de execução do regime de importação dos produtos dos
códigos NC 071410 91 e 0714 90 11 originários dos

Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) ou dos
países e territórios ultramarinos (PTU) (2), previu as regras
de aplicação relativas às condições preferenciais de isenção
do direito nivelador de importação para os produtos dos
códigos NC 0714 10 91 e 0714 90 11 ; que, dada a substi
tuição dos direitos niveladores por direitos aduaneiros e a
supressão da fixação antecipada do encargo de importação
a partir de 1 de Julho de 1995, é necessário proceder a
uma adaptação, a título transitório, dessas disposições ;
Considerando que as taxas dos direitos da Pauta Adua
neira Comum são as aplicáveis no dia da declaração de
introdução da importação em livre prática ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
(') JO n? L 349 de 22. 12. 1994, p. 105.
(2) JO n? L 203 de 1.8 . 1990, p. 47.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No que diz respeito a campanha de 1995/ 1996, o Regula
mento (CEE) n ? 2245/90 é alterado do seguinte modo :
1 . O n? 2 do artigo 2? passa a ter a seguinte redacção :
« 2.

O

certificado

inclui

na

casa

24

uma

das

seguintes menções :
— Producto ACP/PTU :

— exención de derechos de importación
— apartado 2 dei artículo 1 y apartados 1 y 3 dei
artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 715/90,
— AVS/OLT-produkt :

— fritagelse for importtold
— forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 1 , stk. 2,
og artikel 14, stk. 1 og 3,

— Erzeugnis AKP/ULG :

— Befreiung vom Einfuhrzoll
— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 1 Absatz
2 und Artikel 14 Absätze 1 und 3,

— 7tpoiov AKE/YXE :

— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό
— άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 14 παρά
γραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
715/90,

— ACP/OCT product :
— exemption from import duty
— Regulation (EEC) No 715/90, Article 1 (2) and
Article 14 (1 ) and (3),

— produit ACP/PTOM :
— exemption de droit à 1 importation
— règlement (CEE) n0 715/90, article 1 er para
graphe 2 et article 14 paragraphes 1 et 3,
— prodotto ACP/PTOM :

— esenzione dal dazio ali importazione
— regolamento (CEE) n . 715/90, articolo 1 , para
grafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 3,
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— Produkt ACS/LGO :

N ? L 147/47

— ACP/OCT product :
— exemption from import duty
— Regulation (EEC) No 715/90, Artide 24 (1 )
— valid exclusively for release for free circulation
in the overseas departments,

— vrijstelling van invoerrecht
— Verordening (EEG) nr. 715/90 : artikel 1 , lid 2,
en artikel 14, leden 1 en 3,

— produto ACP/PTU :
— produit ACP/PTOM :

— isenção do direito de importação

— exemption de droit à 1 importation
— règlement (CEE) n0 715/90, article 24 para
graphe 1
— exclusivement valable pour une mise en libre
pratique dans les départements d'outre-mer,

— Regulamento (CEE) n? 715/90, n ? 2 do artigo
1 ? e n ?s 1 e 3 do artigo 14?,

— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakai
silta alueilta peräisin oleva tuote:
— vapautus tuontitullista
— asetuksen (ETY) N:o 715/90 1 artiklan 2 kohta
ja 14 artiklan 1 ja 3 kohta,

— prodotto ACP/PTOM :
— esenzione dal dazio ali importazione
— regolamento (CEE) n . 715/90, articolo 24, para
grafo 1

— AVS/ULT-produkt:

— valido esclusivamente per l'immissione in libera

— Befriad från importtull
— Förordning (EEG) nr 715/90 artiklarna 1.2, 14.1
och 14.3 .»

pratica nei DOM,
— Produkt ACS/LGO :

— vrijstelling van invoerrecht
— Verordening (EEG) nr. 715/90, artikel 24, lid 1
— geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer
brengen in de Franse overzeese departementen,

2. O n? 3 do artigo 4? passa a ter a seguinte redacção :
« 3.

O

certificado

inclui

na

casa

24 uma

das

seguintes menções
— Producto ACP/PTU :

— produto ACP/PTU :

— exención de derechos de importación
— apartado 1 del artículo 24 del Reglamento
(CEE) n° 715/90
— exclusivamente válido para el despacho a libre
práctica en los departamentos de Ultramar,
— AVS/OLT- produkt :

— fritagelse for importtold
— forordning (EØF) nr. 715/90 : artikel 24, stk. 1
— gælder udelukkende for overgang til fri omsæt
ning i de oversøiske departementer,

— isenção do direito de importação
— Regulamento (CEE) n ? 715/90, n? 1 do artigo
24?

— válido exclusivamente para uma introdução em
livre prática nos departementos ultramarinos,
— AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakai
silta alueilta peräisin oleva tuote:
— vapautus tuontitullista
— asetuksen (ETY) N:o 715/90 24 artiklan 1 kohta
— voimassa

ainoastaan

merentakaisilla

alueilla

vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi,

— Erzeugnis AKP/ÜLG :
— Befreiung vom Einfuhrzoll
— Verordnung (EWG) Nr. 715/90 Artikel 24

— AVS/ULT-produkt:
— Befriad från importtull
— Förordning (EEG) nr 715/90 artikel 24.1
— Uteslutande avsedd för övergång till fri omsätt
ning i de utomeuropeiska länderna och territo

Absatz 1

— Gilt ausschließlich für die Abfertigung zum
freien Verkehr in den französischen überseeis

rierna. »

chen Departements,

— Tipoióv AKE/YXE :
— απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό

Artigo 2?

— άρθρο 24 παράγραφος 1 , του κανονισμού

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

— ισχύει αποκλειστικά για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία στα υπερπόντια

É aplicável entre 1 de Julho de 1995 e 30 de Junho de

(EOÍC) αριθ. 715/90

διαμερίσματα,

1996 .
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1516/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que altera o Regulamento (CEE) n? 1722/93 que determina as normas de
execução dos Regulamentos (CEE) n? 1766/92 e (CEE) n? 1418/76 do Conselho no
que respeita às restituições à produção no sector dos cereais e do arro2
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

origine uma redução do direito de importação não
podem beneficiar de uma restituição à produção. ».
2. No artigo 3 ?, os n? 2 e 3 passam a ter a seguinte
redacção :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais (l), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão

da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento
(CE) n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do arroz (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 3290/94, e, nomeadamente, o seu artigo 9?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1722/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que determina as
normas de execução dos Regulamentos (CEE) n? 1766/92
e (CEE) n? 1418/76 do Conselho no que respeita às resti
tuições à produção no sector dos cereais e do arroz (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 3125/94 da Comissão 0, deve ser adaptado para
ter em conta o regime de importação existente no sector
dos cereais, resultante do acordo sobre a agricultura
concluído no âmbito das negociações comerciais multila
terais do « Uruguay Round » ; que, a fim de verificar se a
restituição à exportação tem um valor correcto, é conve
niente acompanhar os preços do milho e/ou da cevada
nos mercados mundiais e comunitários ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

« 2. A restituição, expressa por tonelada de amido de
milho, de trigo, de fécula de batata, de arroz ou de
trincas de arroz, será calculada, nomeadamente, com
base na diferença entre :

i) O preço de intervenção dos cereais, válido durante o
mês em questão, tomando em consideração os
desvios verificados nos preços de mercado do
milho ;
e

ii) A média dos preços de importação CIF Roterdão
representativos utilizados para a determinação dos
direitos de importação do milho verificados durante
as duas semanas anteriores ao mês de aplicação,
multiplicada por um coeficiente de 1,60 .
3.

A restituição, expressa por tonelada de amido de

cevada ou de aveia, será calculada, nomeadamente, com
base na diferença entre :

i) O preço de intervenção dos cereais, válido durante o
mês em questão, tomando em consideração os

desvios verificados nos preços de mercado da
cevada ;
e

ii) A média dos preços de importação CIF Roterdão
representativos utilizados para a determinação dos
direitos de importação da cevada verificados durante
as duas semanas anteriores ao mês de aplicação,
multiplicada por um coeficiente de 2,7. ».
3 . O artigo 12? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 12?
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 1722/93 é alterado do seguinte
modo :

No prazo de três meses a contar do termo de cada
período definido no n? 1 do artigo 3 ?, os Estados
-membros notificarão à Comissão o tipo, as quanti
dades e a origem da fécula ou do amido (milho, trigo,
batata, cevada, aveia ou arroz) relativamente aos quais
tiverem sido pagas restituições à produção, bem como
o tipo e as quantidades de produtos para os quais
tiverem sido utilizados a fécula ou o amido. ».

1 . No artigo 1 ?, o n? 6 passa a ter a seguinte redacção :

« 6. Os amidos e féculas importados para a Comuni
dade no âmbito de um regime de importação que
(>)
R
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
349
166
159
330

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
31 . 12. 1994, p. 105.
25. 6. 1976, p. 1 .
1 . 7. 1993, p. 112.
21 . 12. 1994, p. 39.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Julho
de 1995.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

30 . 6. 95

30 . 6. 95

N? L 147/ 51

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

! PT

REGULAMENTO (CE) N? 1517/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que estabelece normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92 no

respeitante ao regime de importação e de exportação aplicável aos alimentos
compostos à base de cereais para animais e altera o Regulamento (CE) n?
1162/95 , que estabelece normas de execução especiais do regime dos certificados
de importação e de exportação no sector dos cereais e do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

mercado mundial ; que ha que fixar as regras gerais de
concessão de tal restituição ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão

da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento
(CE) n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 10?, o n ? 4 do seu artigo 11 ?, o n? 11 do seu artigo
13? e o n ? 2 do seu artigo 16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ?
3290/94, e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 13?, o n?
16 do seu artigo 14? e o seu artigo 17?,
Considerando que as preparações forrageiras do código
NC 2309 integram, consoante a sua composição, o
âmbito de aplicação do Regulamento (CEE) n ? 1766/92
ou o do Regulamento (CEE) n ? 804/68 do Conselho, de
27 de Junho de 1968, que estabelece a organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos lác
teos (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto

de Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo

Regulamento (CE) n? 3290/94 ; que, sempre que esses
produtos relevem do Regulamento (CEE) n? 1766/92, os
direitos niveladores de importação são substituídos por
direitos de importação a partir de 1 de Julho de 1995 ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 esta
tui, no artigo 9 ?, a obrigação da apresentação de um certi
ficado de importação ou de exportação para os produtos
referidos no seu artigo 1 ? ; que as preparações dos tipos
utilizados na alimentação animal fazem parte desses
produtos ;

Considerando que, para efeitos de pagamento da restitui
ção, é conveniente ter apenas em conta os produtos cujas
características e quantidade incorporada no alimento
composto sejam verdadeiramente representativas da
substância do alimento à base de cereais em causa,
nomeadamente os cereais, as farinhas de cereais e os

produtos não preparados provenientes da moagem e do
tratamento de cereais, com exclusão de outros produtos
cuja incorporação neste tipo de alimentos se revista de
carácter complementar ou marginal ;
Considerando que, para a determinação do montante da
restituição relativo aos diversos produtos cerealíferos, é
conveniente ter, designadamente, em conta a diferença
dos preços no mercado mundial e no mercado comuni
tário dos cereais de base, ou seja, trigo, milho e cevada ;
Considerando que o ajustamento da restituição prefixada
deve ser efectuado em função dos elementos a partir dos
quais tenha sido fixada a restituição ; que, por ocasião de
tal ajustamento, há que ter em conta o teor de produtos
cerealíferos ;

Considerando que devem ser revogados, com efeitos a
partir de 1 de Julho de 1995, o Regulamento (CEE) n ?
1913/69 da Comissão, de 29 de Setembro de 1969, rela

tivo à concessão e à prefixação da restituição à exportação
dos alimentos compostos para animais à base de
cereais 0, com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1707/94 (% e o Regulamento (CE)
n? 1619/93 da Comissão, de 25 de Junho de 1993, que
introduz normas de execução do Regulamento (CEE) n?
1766/92 do Conselho no que respeita ao regime aplicável
aos alimentos compostos para animais à base de
cereais f) ; que o presente regulamento retoma as disposi
ções desses regulamentos, adaptando-as à actual situação
do mercado e à execução dos acordos concluídos no
âmbito das negociações comerciais multilaterais do « Uru
guay Round » ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1766/92
prevê, no artigo 13?, a faculdade de concessão de uma
restituição à exportação dos produtos referidos no seu
anexo A ; que a mesma tem, designadamente, por objec
tivo compensar a diferença entre os preços dos produtos
de base na Comunidade e os preços praticados no

Considerando que, tendo as disposições do n? 2 do artigo
5? do Regulamento (CEE) n? 891 /89 da Comissão (8), alte
rado pelo Regulamento (CE) n? 1043/95 (9), sido reto
madas no n? 2 do artigo 4? do Regulamento (CE) n ?

(')
(2)
(3)
(4)

(5
(6)
O
(*)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
349
166
148

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
31 . 12. 1994, p. 105.
25. 6. 1976, p. 1 .
28. 6. 1968 , p. 13.

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

246 de 30.
180 de 14.
155 de 26.
94 de 7. 4.
106 de 11 .

9. 1969, p. 11 .
7. 1994, p. 19.
6. 1993, p. 24.
1989, p. 13.
5. 1995, p. 8 .
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1162/95 da Comissão, de 23 de Maio de 1995, que estabe
lece normas de execução especiais do regime dos certifi
cados de importação e de exportação no sector dos cereais
e do arroz ('), é necessário alterar este regulamento a fim
de permitir a emissão de certificados em conformidade
com o artigo 9 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ;
Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu parecer no prazo estabelecido pelo seu presidente,

30 . 6. 95

do Regulamento (CE) n? 1162/95, por tonelada de
produto cerealífero incorporado no alimento composto.
Além disso, a restituição será eventualmente ajustada em
função do preço do leite em pó em vigor no mês da
exportação.

Em relação a este último produto, será fixada uma correc
ção para ter em conta o montante da ajuda concedida para
o leite em pó destinado à alimentação animal em vigor no
mês da exportação.

TÍTULO I

2. Para efeitos da aplicação do n? 8 do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92, o montante zero não é
considerado uma restituição, pelo que não é aplicável o
ajustamento referido no n? 3 do artigo 12? do Regula
mento (CE) n ? 1162/95.

Restituições

Artigo 4?

Artigo 1 ?

1 . O exportador declarará aos organismos competentes,
o mais tardar por ocasião do cumprimento das formali
dades aduaneiras, a composição total do alimento

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

1 . As restituições à exportação dos produtos dos
códigos NC 2309 10 11 , 2309 10 13, 2309 10 31 ,
2309 10 33, 2309 10 51 , 2309 10 53, 2309 90 31 ,
2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 e

composto à base de cereais, especificando a percentagem
de cada tipo de produtos incorporados por posição da
nomenclatura dos produtos agrícolas para as restituições à
exportação e as quantidades exactas de milho e de outros

2309 90 53 mencionados no anexo A do Regulamento
(CEE) n? 1766/92, a seguir denominados « alimentos
compostos à base de cereais », são fixadas em conformi
dade com o disposto no presente regulamento.

2. Os Estados-membros tomarão todas as disposições
úteis para verificarem a exactidão da declaração.

2. Os alimentos compostos à base de cereais são classi
ficados nos códigos NC indicados no anexo I.

Artigo 5 ?

cereais.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão, todos os

Artigo 2?
1.

No decurso de um determinado mês, a restituição

dias até às 15 horas (hora de Bruxelas), as quantidades de
alimentos compostos à base de cereais para as quais
tiverem sido pedidos certificados.

que pode ser concedida à exportação dos alimentos
compostos à base de cereais é fixada por tonelada de cada
cereal contido nos alimentos compostos, tendo designada
mente em conta os seguintes critérios :

A comunicação distinguirá entre os pedidos com restitui
ção à exportação ou imposição à exportação e os pedidos

a) A média das restituições concedidas no mês anterior
para os cereais de base mais comummente utilizados,
ajustada da majoração mensal ;

A comunicação especificará igualmente as quantidades
máximas de cereais incorporados nos alimentos compos
tos, tal como constarem dos pedidos de certificados de

b) A média dos direitos de importação, em relação aos

sem restituição.

exportação.

cereais de base mais comummente utilizados ;
TÍTULO II

c) As possibilidades e condições de venda dos produtos
em causa no mercado mundial ;

d) A necessidade de evitar perturbações no mercado da

Cláusula de escassez

Comunidade ;

e) O aspecto económico das exportações.

2.

Disposições Gerais

Artigo 6?

As restituições são fixadas, pelo menos, uma vez por

mês.

Artigo 3?
1 . Se for caso disso, a restituição será ajustada em
conformidade com o artigo 12? do Regulamento (CE) n?
1162/95. O ajustamento efectuar-se-á aumentando ou
diminuindo a restituição do montante resultante de cada

um dos ajustamentos referidos nos n ?s 1 e 2 do artigo 12?
(*) JO n ? L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.

1 . Sempre que, em relação a um ou mais produtos,
estejam preenchidas as condições referidas no artigo 16?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92 e no artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76, podem ser tomadas pela
Comissão as seguintes medidas :
a) Aplicação de uma imposição à exportação. Esta imposi
ção será fixada pela Comissão uma vez por semana,
podendo ser diferenciada em função do destino ;
b) Suspensão total ou parcial da emissão dos certificados
de exportação ;
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c) Indeferimento total ou parcial dos pedidos de certifi
cados de exportação pendentes.

2309 10 33, 2309 10 51 , 2309 10 53, 2309 90 31 ,
2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 2309 90 51 e

2. A imposição à exportação referida na alínea a) do n ?
1 será a aplicável no dia de cumprimento das formali

2309 90 53 com um teor de produtos lácteos inferior
a 50 % , em peso, constarão do pedido de certificado
de exportação :

dades aduaneiras .

— na casa 1 5, a designação do produto e o seu código
de oito algarismos ; o interessado pode indicar
produtos de duas ou mais subdivisões contíguas
com onze algarismos da nomenclatura das restitui

Todavia, a pedido do interessado, apresentado simultanea
mente com o pedido de certificado, a imposição à expor
tação aplicável no dia de apresentação do pedido de certi
ficado aplicar-se-á a uma exportação a realizar durante o
período de eficácia do certificado.
3.

ções,

■— na casa 1 6, a menção : "2309",

A Comissão notificará os Estados-membros da sua

— nas casas 17 e 18, a quantidade de alimentos
compostos que deve ser exportada,

decisão e publicá-la-á.

— na casa 20, o teor de produtos cerealíferos a incor
porar no alimento composto, caso seja conhecido,
distinguindo o milho dos outros cereais ; caso

Artigo 7?
Para efeitos de cálculo da restituição, o teor de produtos
lácteos dos alimentos compostos à base de cereais pode

contrário, se for feito uso da faculdade referida

supra para anotar a casa 15, a distribuição da
incorporação de milho e de outros cereais.

ser determinado afectando do coeficiente 2 o teor de

lactose por tonelada de produto em causa.

As indicações constantes do pedido serão retomadas
no certificado de exportação. ».

Artigo 8?

Sempre que, para efeitos de aplicação do presente regula
mento, tanto no que diz respeito ao regime de importação
como ao de exportação, deva ser determinado o teor de

Artigo 10?

amido ou de lactose, os métodos analíticos serão estabele

São revogados, com efeitos a partir de 1 de Julho de 1995,
os Regulamentos (CEE) n? 1913/69 e (CEE) n ? 1619/93
da Comissão. Mantêm-se, todavia, aplicáveis aos certifi
cados de importação emitidos antes de 1 de Julho de

cidos, relativamente ao amido, de acordo com o processo
previsto no artigo 23? do Regulamento (CEE) n? 1766/92
e, relativamente à lactose, de acordo com o processo
previsto no artigo 30? do Regulamento (CEE) n? 804/68 .

1995 .

Artigo 9?

Artigo 11 ?

No Regulamento (CE) n? 1162/95, o n? 2 do artigo 4?
passa a ter a seguinte redacção :

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

« 2. Em derrogação do artigo 13?A do Regulamento
(CEE) n ? 3719/88, para os produtos dos códigos
NC 2309 10 11 ,

2309 10 13,

2309 10 31 ,

E aplicável aos certificados emitidos a partir de 1 de Julho
de 1995.

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Código NC

2309
ex 2309 10

Designação das mercadorias

Preparações dos tipos utilizados na alimentação dos animais :
— Alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a retalho :

— — Contendo amido ou fécula, glicose ou xarope de glicose, maltodextrina ou xarope
de maltodextrina, classificáveis pelas subposições 1702 30 51 a 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55, ou produtos lácteos :
— — — Contendo amido ou fécula, glicose ou maltodextrina, xarope de glicose ou
xarope de maltodextrina :
— — — — Não contendo nem amido nem fécula ou de teor, em peso, destas matérias
inferiores ou igual a 10 % :
2309 10 11

_____ Não contendo produtos lácteos ou de teor, em peso, destes produtos infe
rior a 10 %

2309 1013

— — — — — De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 10 % e inferior
a 50 %

— — — — De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 10 % e inferior ou igual
a 30 %

2309 10 31

_____ Não contendo produtos lácteos ou de teor, em peso, destes produtos infe
rior a 10 %

2309 10 33

— — — — — De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 10 % e inferior
a 50 %

_ _ _ _ De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 30 % :

2309 10 51

_____ Não contendo produtos lácteos ou de teor, em peso, destes produtos infe
rior a 10 %

2309 10 53

— — — — — De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 10 % e inferior
a 50 %

ex 2309 90

— Outras :
— — Outras :

— — — Contendo amido ou fécula, glicose ou xarope de glicose, maltodextrina ou
xarope de maltodextrina, classificáveis pelas subposições 1702 30 51 a
1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 ou produtos lácteos :

— — — — Contendo amido ou fécula, glicose ou maltodextrina, xarope de glicose ou
xarope de maltodextrina :

— — — — — Não contendo nem amido nem fécula ou de teor, em peso, destas maté
rias inferior ou igual a 10 % :
2309 90 31

______ Não contendo produtos lácteos ou de teor, em peso, destes produtos
inferior a 10 %

2309 90 33

— — — — — — De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 10 % e infe
rior a 50 %

— — — — — De teor, em peso, de amido ou fécula superior a 10 % e inferior ou igual
a 30 %

2309 90 41

______ Não contendo produtos lácteos ou de teor, em peso, destes produtos
inferior a 10 %

2309 90 43

— — — — — — De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 10 % e infe
rior a 50 %

— — — — — De teor, em peso, de amido ou de fécula superior a 30 % :

2309 90 51

______ Não contendo produtos lácteos ou de teor, em peso, destes produtos
inferior a 10 %

2309 90 53

— — — — — — De teor, em peso, de produtos lácteos igual ou superior a 10 % e infe
rior a 50 %
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REGULAMENTO (CE) N? 1518/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que estabelece normas de execução dos Regulamentos (CEE) n? 1418 /76 e (CEE)
n ? 1766/92 do Conselho no respeitante ao regime de importação e de exportação

dos produtos transformados à base de cereais e de arroz e altera o Regulamento
(CE) n? 1162/95 que estabelece normas de execução especiais do regime dos
certificados de importação e de exportação no sector dos cereais e do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão

da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento
(CE) n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu
artigo 10?, o n? 4 do seu artigo 1 1 ?, o n ? 1 1 do seu artigo
13? e o n? 2 do seu artigo 16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado do arroz (3), com a última

redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria,
da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento (CE)
n? 3290/94, e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,
o n ? 4 do seu artigo 13?, o n? 16 do seu artigo 14? e o
n ? 11 do seu artigo 17?,

Artigo 1 ?
1 . Para efeitos do presente regulamento, entende-se por
produtos transformados os produtos ou grupos de
produtos referidos :
a) No anexo A do Regulamento (CEE) n? 1766/92, com
excepção dos produtos do código NC ex 2309 ;
b) No n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 1418 /76.

2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por
produtos de base os cereais enumerados nas alíneas a) e b)
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 e as
trincas de arroz .

TITULO I

Considerando que a execução do acordo sobre a agricul
tura do « Uruguay Round » implica alterações significa
tivas do regime de importação e de exportação, pelo que
devem ser adoptadas as normas de execução relativas aos
direitos de importação e às restituições aplicáveis no
comércio com países terceiros de produtos transformados
à base de cereais e de arroz, com exclusão, todavia, dos

alimentos compostos para animais, em relação aos quais
são previstas regras especiais ;
Considerando que a restituição deve ter por objectivo
compensar a diferença entre os preços dos produtos na
Comunidade e os preços praticados no mercado mundial ;
que, para o efeito, é conveniente fixar os critérios de
determinação da restituição em função, essencialmente,

dos preços dos produtos de base no interior e no exterior
da Comunidade, bem como das possibilidades e condi
ções de venda dos produtos transformados no mercado

Restituições

Artigo 2 ?
1 . A restituição que pode ser concedida em relação aos
produtos transformados é determinada tendo designada
mente em conta :

a) A evolução dos preços dos produtos de base na Comu
nidade e no mercado mundial ;

b) A quantidade de produtos de base necessária para o
fabrico do produto em causa e, se for caso disso, a
permutabilidade daqueles ;
c) O eventual cúmulo das restituições aplicáveis aos
diversos produtos provenientes de um mesmo processo
de transformação a partir de um mesmo produto de
base ;

mundial ;

d) As possibilidades e condições de venda dos produtos
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1620/93 da
Comissão (4) deve ser revogado, com efeitos a partir de 1
de Julho de 1995 ; que o presente regulamento retoma as
disposições desse regulamento, adaptando-as à actual

em causa no mercado mundial .

2.

As restituições são fixadas, pelo menos, uma vez por

mês .

situação do mercado e à execução dos acordos concluídos

no âmbito da negociações comerciais multilaterais do
« Uruguay Round » ;
(')
(2)
o
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
349
166
155

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
31 . 12. 1994, p. 105.
25. 6. 1976, p. 1 .
26. 6. 1993, p. 29.

Artigo 3 ?
1 . A restituição será ajustada em conformidade com o
artigo 12? do Regulamento (CE) n? 1162/95 da Comis
são (*). O ajustamento efectuar-se-á aumentando ou dimi
O JO n? L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.
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nuindo a restituição do montante resultante de cada um

b) Suspensão total ou parcial da emissão dos certificados

dos ajustamentos referidos nos n?s 1 e 2 do artigo 12? do
Regulamento (CE) n? 1162/95, por tonelada de produto
de base, multiplicada pelos coeficientes que, na coluna 4
do anexo I, figuram em frente do produto transformado

de exportação ;
c) Indeferimento total ou parcial dos pedidos de certifi- ,
cados de exportação pendentes.

em

causa .

2. Para efeitos da aplicação do n ? 8 do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92, o montante zero não é
considerado uma restituição, pelo que não é aplicável o
ajustamento referido no n ? 3 do artigo 12? do Regula
mento (CE) n ? 1162/95.
Artigo 4?
1.

Os

Estados-membros comunicarão à Comissão,

todos os dias até às 1 5 horas (hora de Bruxelas), as quanti
dades para as quais tiverem sido pedidos certificados.
2. Para os produtos transformados à base de cereais e
de arroz não mencionados no n? 3 do artigo 7? do Regu
lamento (CE) n ? 1162/95, os Estados-membros comuni
carão à Comissão, até à quarta-feira de cada semana em
relação à semana anterior, por cada código de produto
como definido no anexo do Regulamento (CEE)
n? 3846/87 da Comissão ('), as quantidades que tiverem
dado origem à emissão de certificados, distinguindo os
produtos exportados com restituição dos produtos sem

2. A imposição à exportação referida na alínea a) do
n? 1 será a aplicável no dia de cumprimento das formali
dades aduaneiras.

Todavia, a pedido do interessado, apresentado simultanea
mente com o pedido de certificado, a imposição à expor
tação aplicável no dia de apresentação do pedido de certi
ficado aplicar-se-á a uma exportação a realizar durante o
período de eficácia do certificado.
3.

A Comissão notificará os Estados-membros da sua

decisão e publicá-la-á.

Artigo 6?
Os métodos utilizados para verificar o teor de cinzas, o
teor de matérias gordas, o teor de amido, o processo de
desnaturação e qualquer outro método de análise que
venha a ser necessário para efeitos de aplicação do
presente regulamento serão determinados, se for caso
disso, de acordo com o processo previsto no artigo 23? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 e no artigo 27? do Regu
lamento (CEE) n ? 1418/76.

restituição.

Artigo 7?
TITULO II

No n? 3 do artigo 7? do Regulamento (CE) n? 1162/95,
após o código NC 1104 21 50 é inserido o produto do
código NC 1 1 04 22 99.

Cláusula de escassez

Artigo 8?

1.

Disposições gerais

É revogado, com efeitos a partir de 1 de Julho de 1995, o

Artigo 5 ?

Regulamento (CEE) n? 1620/93 . Mantém-se, todavia, apli
cável aos certificados de importação emitidos antes de 1

Sempre que, em relação a um ou mais produtos,

estejam preenchidas as condições referidas no artigo 16?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92 e no artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76, podem ser tomadas pela
Comissão as seguintes medidas :

a) Aplicação de uma imposição à exportação. Esta imposi
ção será fixada pela Comissão uma vez por semana,
podendo ser diferenciada em função do destino ;

de Julho de 1995.

Artigo 9?
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

O presente regulamento é aplicável aos certificados
emitidos a partir de 1 de Julho de 1995.

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
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ANEXO

Código NC/
Código produto

Designação das mercadorias

Produto
de base

Coeficiente

1

2

3

4

1102

Farinhas de cereais, excepto de trigo ou de mistura de trigo com
centeio :

1102 20 10 200

Farinhas de milho, com um teor de matérias gordas inferior ou igual a 1,3 %,
em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à matéria seca, inferior ou
igual a 0,8 %, em peso

Milho

1,40

1102 20 10 400

Farinhas de milho, com um teor de matérias gordas superior a 1,3 % mas inferior ou igual a 1,5 %, em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à
matéria seca, inferior ou igual a 1 % em peso

Milho

1,20

1102 20 90 200

Farinhas de milho, com um teor de matérias gordas superior a 1,5 % mas inferior ou igual a 1,7 %, em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à
matéria seca, inferior ou igual a 1 % em peso

Milho

1,20

1 102 90 10 100

Outras, de cevada, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca, inferior ou
igual a 0,9 %, em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à matéria seca,
inferior ou igual a 0,9 % , em peso

Cevada

1,50

1 1 02 90 10 900

Outras, de cevada, outra

Cevada

1 ,02

1102 90 30 100

Outras, de aveia, com um teor de cinzas , em relação à matéria seca, inferior ou

Aveia

1,80

Aveia

1,80

igual a 2,3 % , em peso, um teor de celulose bruta, em relação à matéria seca,
inferior ou igual a 1,8.% , em peso, humidade inferior ou igual a 11 % e cuja
peroxidase esteja praticamente inactivada

1103

Grumos, sêmolas e pellets, de cereais :

1103 12 00 100

Grumos e sêmolas de aveia, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,

inferior ou igual a 2,3 %, em peso, um teor de películas inferior ou igual a
0,1 % , humidade inferior ou igual a 11 % e cuja peroxidase esteja praticamente
inactivada

1103 13 10 100

Grumos e sêmolas de milho, com um teor de matérias gordas inferior ou igual a
0,9 % , em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à matéria seca, inferior
ou igual a 0,6 %, em peso

Milho

1,80

1103 13 10 300

Grumos e sêmolas de milho, com um teor de matérias gordas superior a 0,9 %
mas não superior a 1,3 %, em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à
matéria seca, inferior ou igual a 0,8 % , em peso

Milho

1,40

1103 13 10 500

Grumos e sêmolas de milho, com um teor de matérias gordas superior a 1,3 %
mas inferior ou igual a 1,5 % , em peso, e um teor de celulose bruta, em relação
à matéria seca, inferior ou igual a 1,0 %, em peso

Milho

1,20

1103 13 90 100

Grumos e sêmolas de milho, outros, com um teor de matérias gordas superior a
1,5 % mas não superior a 1,7 % , em peso, e um teor de celulose bruta, em rela
ção à matéria seca, inferior ou igual a 1,0 % , em peso

Milho

1,20

1103 19 10 000

Grumos e sêmolas de centeio

Centeio

1,00

1 103 19 30 100

Grumos e sêmolas de cevada, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,
inferior ou igual a 1 %, em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à
matéria seca, inferior ou igual a 0,9 % , em peso

Cevada

1,55

1103 21 00 000

Pellets de trigo

Trigo

1,02

1 1 03 29 20 000

Pellets de cevada

Cevada

1 ,02

Cevada

1,50

1104

Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo : descasca

dos, pelados, esmagados, em flocos, em pérolas, cortados ou partidos),
com exclusão do arroz da posição 1006 ; germes de cereais, inteiros,
esmagados, em flocos ou moídos :
1104 11 90 100

Grãos em flocos de cevada, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,
inferior ou igual a 1 %, em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à

matéria seca, inferior ou igual a 0,9 % , em peso

N? L 147/58
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Código NC/
Código produto

Designação das mercadorias

Produto
de base

Coeficiente

1

2

3

4

1104 12 90 100

Grãos em flocos de aveia, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,

Aveira

2,00

Aveia

1,60

inferior ou igual a 2,3 % , em peso, um teor de películas inferior ou igual a
0,1 % , de humidade inferior ou igual a 12 % e cuja peroxidase esteja pratica
mente inactividada

1104 12 90 300

Grãos em flocos de aveia, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,

inferior ou igual a 2,3 % , em peso, um teor de películas superior a 0,1 % mas

inferior ou igual a 1,5 %, humidade inferior ou igual a 12 % e cuja peroxidase
esteja praticamente inactivada

1104 19 10000

Grãos esmagados ou em flocos de trigo

Trigo

1,02

11041950 110

Grãos em flocos de milho, com um teor de matérias gordas, em relação à
matéria seca, inferior ou igual a 0,9 % , em peso, e um teor de celulose bruta,
em relação à matéria seca, inferior ou igual a 0,7 % , em peso

Milho

1,60

110419 50 130

Grãos em flocos de milho, com um teor de matérias gordas, em relação à
matéria seca, superior a 0,9 % mas não superior a 1,3 % , em peso, e um teor de
celulose bruta, em relação à matéria seca, inferior ou igual a 0,8 %, em peso

Milho

1,30

1104 21 10 100

Grãos de cevada descascados (em película ou pelados), com um teor de cinzas,
em relação à matéria seca, inferior ou igual a 1 %, em peso, e um teor de celu
lose bruta, em relação à matéria seca, inferior ou igual a 0,9 %, em peso

Cevada

1,50

1104 21 30 100

Grãos de cevada descascados e cortados ou partidos (denominados Grutze ou
grutten), com um teor de cinzas, em relação à matéria seca, inferior ou igual a
1 % , em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à matéria seca, inferior
ou igual a 0,9 %, em peso

Cevada

1,50

1104 21 50 100

Grãos de cevada em pérolas, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,
inferior ou igual a 1 % , em peso (sem talco), primeira categoria

Cevada

2,00

1104 21 50 300

Grãos de cevada em pérolas, com um teor de cinzas, em relação à matéria seca,

Cevada

1,60

inferior ou igual a 1 % , em peso (sem talco), segunda categoria
1 104 22 10 100

Grãos de aveia descascados (em película ou pelados), com um teor de cinzas, em
relação à matéria seca, inferior ou igual a 2,3 % , em peso, um teor de películas
inferior ou igual a 0,5 % , humidade inferior ou igual a 1 1 % e cuja peroxidase
esteja praticamente inactivada

Aveia

1,60

11042230 100

Grãos de aveia descascados e cortados ou partidos (denominados Grutze ou
grutten), com um teor de cinzas, em relação à matéria seca, inferior ou igual a

Aveia

1,70

2,3 % , em peso, um teor de películas inferior ou igual a 0,1 % , humidade infe
rior ou igual a 11 % e cuja peroxidase esteja praticamente inactivada
11042299 100

Aveia despontada

Aveia

1,02

1104 23 10 100

Grãos de milho descascados (em película ou pelados), mesmo cortados ou partidos, com um teor de matérias gordas, em relação à matéria seca, inferior ou
igual a 0,9 % , em peso, e um teor de celulose bruta, em relação à matéria seca,
inferior ou igual a 0,6 % , em peso (denominados Grutze ou grutten)

Milho

1,50

1 104 23 10 300

Grãos de milho descascados (em película ou pelados), mesmo cortados ou partidos, com um teor de matérias gordas, em relação à matéria seca, superior a
0,9 % mas não superior a 1,3 % , em peso, e um teor de celulose bruta, em rela
ção à matéria seca, inferior ou igual a 0,8 %, em peso (denominados Grutze ou
grutten)

Milho

1,15

1 104 29 11 000

Grãos de trigo descascados (em película ou pelados), não cortados ou partidos

Trigo

1,02

1104 29 51 000

Grãos de trigo descascados (em película ou pelados), apenas partidos

Trigo

1,00

1104 29 55 000

Grãos de centeio descascados (em película ou pelados), apenas partidos

Trigo

1,00

110430 10 000

Germes de trigo, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos

Trigo

0,25

1104 30 90 000

Germes de outros cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos

Milho

0,25
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Código NC/
Código produto

Designação das mercadorias

Produto
de base

Coeficiente

1

2

3

4

1107

Malte, mesmo torrado :

1107 10 11 000

Não torrado, de trigo, apresentado sob forma de farinha

Trigo

1,78

1107 10 91 000

Não torrado, outro, apresentado sob forma de farinha

Cevada

1,78

1108

Amidos e féculas ; inulina :

1108 11 00 200

Amido de trigo, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 87% e

Trigo

2,00

pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

1108 11 00 300

Amido de trigo, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 84 % mas
inferior a 87 % e pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

Trigo

2,00

1108 12 00 200

Amido de milho, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 87% e

Milho

1,60

Amido de milho, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 84 % mas
inferior a 87 % e pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

Milho

1,60

Fécula de batata, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 80 % e

Milho

1,60

pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

1108 12 00 300
1108 13 00 200

pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

1108 13 00 300

Fécula de batata, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 77 % mas
inferior a 80 % e pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

Milho

1,60

1108 19 10 200

Amido de arroz, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 87% e

Arroz

1,52

Arroz

1,52

pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

1108 19 10 300

Amido de arroz, com um teor de extracto seco pelo menos igual a 84 % mas
inferior a 87 % e pureza no extracto seco de pelo menos 97 %

1702

Outros açúcares, incluindo a lactose, maltose, glicose e frutose (levulo
se), quimicamente puras, no estado sólido ; xaropes de açúcares, sem
adição de aromatizantes ou de corantes ; sucedâneos do mel, mesmo
misturados com mel natural ; açúcares e melaços caramelizados :

1702 30 51 000

Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo em peso, no
estado seco, menos de 20 % de frutose, contendo em peso, no estado seco,
99 % ou mais de glicose, em pó branco cristalino, mesmo aglomerado

Milho

2,09

1702 30 59 000

Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo em peso, no
estado seco, menos de 20 % de frutose, contendo em peso, no estado seco,
99 % ou mais de glicose, outros

Milho

1,60

1702 30 91 000

Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo em peso, no

Milho

2,09

Milho

1,60

Milho

1,60

estado seco, menos de 20 % de frutose, outros, em pó branco cristalino, mesmo
aglomerado

1702 30 99 000

Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo em peso, no
estado seco, menos de 20 % de frutose, outros

1702 40 90 000

Glicose e xarope de glicose, contendo em peso, no estado seco, de 20 % , inclusive, a 50 % , exclusive, de frutose, outros

1702 90 50 100

Maltodextrina, em pó branco cristalino, mesmo aglomerado

Milho

2,09

1702 90 50 900

Maltodextrina e xarope de maltodextrina, outros

Milho

1,60

1702 90 75 000

Açúcares e melaços, caramelizados, em pó, mesmo aglomerado

Milho

2,19

1702 90 79 000

Açúcares e melaços, caramelizados, outros

Milho

1,52

2106 90 55 000

Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições, xaropes de açúcar, aromatizados ou adicionados de corantes, de glicose ou

Milho

1,60

de maltodextrina
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REGULAMENTO (CE) N? 1519/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e
às sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão

da Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento
(CE) n ? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 1 0? e o n? 3 do seu artigo 1 1

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CE) n? 502/95 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente
em vigor em conformidade com o anexo do presente
regulamento ;
Considerando que o Acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
« Uruguay Round » pôs termo, a partir de 1 de Julho de
1995, ao regime de direitos niveladores,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4),

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CE) n? 502/95 da Comissão ^ e pelos regulamentos
posteriores que o alteram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
de 28 de Junho de 1995 no que respeita às moedas

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos no n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n ? 1766/92 são fixados no anexo.

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.

É aplicável a partir de 30 de Junho de 1995.

flutuantes ;

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
50 de 7. 3. 1995, p. 15.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Países terceiros (')

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

109,20 00
109,20 (2)(3)
47,20 0 0 (")

1001 9091

76,98

1001 90 99
1002 00 00

76,98 0 (")
122,71 0

1003 00 10

102,30

1003 00 90

102,30 0

1004 00 00

103,27

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

109,20 0 0
109,20 0 0
111,24 (4)
60,58 (9)
65,17 0 0
0 0
0

1008 90 90

0

1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

153,36 0
153,36 (9)
153,36 0

1102 10 00
1103 1110
1103 11 90
1107 10 11
110710 19

217,38

1107 10 91
11071099
1107 20 00

195,23 (10)
149,20 (9)
171,71 (10)

116,49
180,95
150,16
115,52

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,7245 ecu por tonelada.
(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados

aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e importados directamente nos
departamentos franceses ultramarinos.

(3) Em relação ao milho originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito nivelador à
importação na Comunidade é diminuído de 2,186 ecus por tonelada.

(*) Em relação ao milho painço e ao sorgo originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito
nivelador à importação na Comunidade é cobrado em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 715/90 .

i5) Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,7245 ecu por tonelada.
(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1 1 80/77 do Conselho (JO n? L 1 42 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 11.7.
1992, p. 3), e (CEE) n? 2622/71 da Comissão (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 560/91 (JO n? L 62 de 8. 3. 1991 , p. 26).
0 Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(') Os produtos deste código importados no âmbito dos acordos concluídos entre a Polónia e a Hungria e a
Comunidade e no âmbito dos acordos provisórios entre a República Checa, a República Eslovaca, a Bulgária e a
Roménia e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR 1 emitido nas condições
previstas nos Regulamentos (CE) n? 121 /94 alterado ou (CE) n? 335/94 alterado, estão sujeitos aos direitos
niveladores indicados no anexo do mesmo regulamento.
(I0) Por força do Regulamento (CEE) n? 1180/77 do Conselho, este direito nivelador é diminuído de 6,569 ecus por
tonelada em relação aos produtos originários da Turquia.
(") O direito nivelador para os produtos destes códigos, importados no âmbito do Regulamento (CE) n? 774/94, é
limitado nas condições previstas neste regulamento.
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REGULAMENTO (CE) N? 1520/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à
base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), coma
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da
Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o n?
2, terceiro parágrafo, do seu artigo 13 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz (2), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o n? 2, quarto
parágrafo, do seu artigo 17?,

devem ter em conta para o calculo da restituição em rela
ção a estes produtos ;

Considerando que é conveniente graduar a restituição a
atribuir a determinados produtos transformados, conforme
os produtos, em função do seu teor em cinzas, em celu
lose bruta, em tegumentos, em proteínas, em matérias
gordas ou em amido, sendo este teor particularmente
significativo da quantidade de produto de base incorpo
rado, de facto, no produto transformado ;

Considerando que, no que diz respeito às raízes de
mandioca e outras raízes e tubérculos tropicais, bem como
às suas farinhas, o aspecto económico das exportações que
poderiam ser previstas, tendo em conta subretudo a natu
reza e a origem destes produtos, não necessita actualmente
de fixação de uma restituição à exportação ; que, em rela
ção a determinados produtos transformados à base de
cereais, a fraca importância da participação da Comuni
dade no comércio mundial não torna actualmente neces

Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 e do artigo 17? do Regulamento

sária a fixação de uma restituição à exportação ;

(CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou os
preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? destes regulamentos e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem

exportação ;

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1431 /76 do Conselho (3), que estabelece, no que
respeita ao sector do arroz, as normas gerais relativas à
concessão das restituições à exportação e aos critérios de
fixação do seu montante, as restituições devem ser fixadas

tomando em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, por um lado, das disponibilidades em cereais,
em arroz e em trincas de arroz, bem como o seu preço no
mercado da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos
cereais, do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do
sector dos cereais no mercado mundial ; que, por força
dos mesmos artigos, importa também assegurar aos
mercados dos cereais e do arroz uma situação equilibrada
e um desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto
económico das exportações em questão e o interesse em

evitar perturbações no mercado da Comunidade ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1620/93 do
Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n? 438/
95 (*), relativo ao regime de importação e de exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
no seu artigo 4?, definiu os critérios específicos que se
(')
(2)
(3
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
166
166
155

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1976, p. 36.
26. 6. 1993, p. 29.

(4 JO n? L 45 de 1 . 3. 1 995, p. 32.

tornar necessária a diferenciação da restituição, em relação

a certos produtos, segundo o seu destino ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (6), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 Q, são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países
terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE) n ?
1068/93 da Comissão (8), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1053/95 (9);

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (10), alterado pelo Regulamento (CE) n? 1380/
95 (' '), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia e
a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro) ; que esta proibição não se aplica a determinadas
situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2?,
4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este facto deve
ser tomado em consideração na fixação das restituições ;
(6) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
0 JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
(8) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(») JO n? L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
(10) JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
") JO n ? L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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Considerando que certos produtos transformados a base
de milho podem ser submetidos a um tratamento térmico
que pode dar origem à concessão de uma restituição que
não corresponde à qualidade do produto, que é conve
niente especificar que estes produtos, que contêm amido
pré-gelatinizado, não podem beneficiar de restituições à
exportação ;

Considerando que, a situação do mercado conduz a não
fixação de restituições.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições aplicáveis à exportação dos produtos refe
ridos no n? 1 alínea d), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1766/92 e no n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76 e submetidos ao Regula
mento (CEE) n? 1620/93 são fixadas em conformidade
com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2?

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho

seu presidente,

de 1995 .

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa as restituições à exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

Código do produto

Montante das

restituições (')

(Em ECU/t)

Código do produto

Montante das

restituições (')

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 (2)
1 1 02 20 90 200 (2)

—
—
—

1104 23 10 100

—

1104 23 10 300

—

1104 29 11 000

—

1102 90 10 100

—

1104 29 51 000

—

1102 90 10 900

—

1104 29 55 000

—

—

1102 90 30 100

—

1104 30 10 000

1103 12 00 100

—

1104 30 90 000

—

1 103
1103
1103
1103

—
—
—
—

1107 10 11 000

—

1103 19 10 000

—

1103 19 30 100

13
13
13
13

10 100 (2)
10 300 (2)
10 500 (2)
90 100 (2)

1107 10 91 000

—

1108 11 00 200

—

1108 11 00 300

—

1108 12 00 200

—

—

1108 12 00 300

—

1103 21 00 000

—

1108 13 00 200

—

1103 29 20 000

—

1108 13 00 300

—

1104 11 90 100

—

1108 19 10 200

—

1104 12 90 100

—

1108 19 10 300

—

1104 12 90 300

—

1109 00 00 100

—

1104 19 10 000

—

1104 19 50 110

—

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)

—
—

1104 19 50 130

—

1702 30 91 000

—

1104 21 10 100

—

1702 30 99 000

—

1104 21 30 100

—

1702 40 90 000

—

1104 21 50 100

—

170290 50 100

—

1104 21 50 300

—

1702 90 50 900

—

1104 22 10 100

—

1702 90 75 000

—

1104 22 30 100

—

1104 22 99 100

—

1702 90 79 000
2106 90 55 000

—
—

(') As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Servia e Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas
no Regulamento (CEE) n ? 990/93 alterado.
(2) Não é concedida qualquer restituição para os produtos que tenham sido sujeitos a um tratamento térmico que provoque uma pré-gelatinização do amido.

P) As restituições são concedidas em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 2730/75 (JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20), alterado.

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, sâo definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão
(JO n ? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 1521/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da
Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o
n? 4, terceiro parágrafo, do seu artigo 13?,

Considerando que, nos termos do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1913/69 da
Comissão, de 29 de Setembro de 1969, relativo à conces

são e à prefixação da restituição à exportação dos
alimentos para animais compostos à base de cereais (2),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n? 1707/94 (3), prevê que o cálculo da restituição à
exportação deve atender, nomeadamente, às médias das
restituições concedidas e dos direitos niveladores calcu

lados para os cereais de base mais vulgarmente utilizados
ajustadas em função do preço limiar em vigor no mês em

permite tomar em consideraç ão de forma mais precisa a
realidade económica das exportações dos referidos produ
tos ;

Considerando que, nos termos do artigo 4? do Regula
mento (CEE) n? 1619/93 da Comissão (4), a restituição
pode ser diferenciada consoante o destino ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho ^, com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (6), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países
terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE)

n? 1068/93 da Comissão O, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1053/95 (8) ;
Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (9), alterado pelo Regulamento (CE) n? 1380/
/95 (10), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia
e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro) ; que esta proibição não se aplica a determinadas
situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2?,
4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este facto deve

curso ;

ser tomado em consideração na fixação das restituições ;

Considerando que esse cálculo deve também ter em conta
o teor de produtos cerealíferos ; que, com vista a uma
simplificação, a restituição deve ser paga em relação a
duas categorias de « produtos cerealíferos », nomeada
mente o milho, cereal mais vulgarmente utilizado nos
alimentos compostos exportados, e os produtos à base de
milho, e para « outros cereais », sendo estes últimos os
produtos cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e
dos produtos à base de milho ; que deve ser concedida
uma restituição em relação à quantidade de produtos
cerealíferos contidos nos alimentos compostos para

Considerando que, das disposições supracitadas, que as
restituições devem ser fixadas em conformidade com o

anexo do presente regulamento ;

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

animais ;

As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n ? 1766/92

Considerando que, por outro lado, o montante da restitui
ção deve também ter em conta as possibilidades e condi
ções de venda dos produtos em causa no mercado
mundial, o interesse em evitar perturbações no mercado
da Comunidade e o aspecto económico das exportações ;

que estejam sujeitos ao Regulamento (CEE) n? 1619/93
são fixadas em conformidade com o anexo do presente
regulamento.

Considerando, todavia, que em relação à fixação da resti
tuição, parece apropriado no período actual basear-se na

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho

Artigo 2?
de 1995.

diferença verificará, no mercado comunitário e no

mercado mundial, dos custos das matérias- primas utili
zadas geralmente nestes alimentos compostos, o que
(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(J) JO n? L 246 de 30. 9. 1969, p. 11 .
o JO n? L 180 de 14. 7. 1994, p. 19.

O JO n? L 155 de 26. 6. 1993, p. 24.

(j JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(é) JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(8) JO n? L 107 de 12. 5. 1995, p. 4.
(9) JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
H JO n? L 138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .

N? L 147/66

[ PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa as restituições aplicaveis a
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais
Codigo do produto que beneficia da restituição à exportação (') :
2309
2309
2309
2309

10 11
10 33
90 31
90 43

000,
000,
000,
000,

2309 10
2309 10
2309 90
2309 90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309 10 31
2309 10 53
2309 90 41
2309 90 53

000,
000,
000,
000 .
(ECU/t)

Produtos cerealíferos (2)

Montante da restituição (3)

Milho e produtos à base de milho

Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1 102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 10 10 .

—

Produtos cerealíferos (2), com exclusão do milho e
dos produtos à base de milho

—

(') Os códigos dos produtos são definidos na secção 5 do anexo do Regulamento (CEE) n? 3846/87 (JO n? L 366 de
24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.
(2) Para efeitos da restituição apenas se toma em conta o amido ou a fécula provenientes de produtos à base de cereais.
Por « produtos à base de cereais » entende-se os produtos das subposições 0709 90 60 e 0712 90 19, do capítulo 10, das
posições 1101 , 1102, 1103 e 1104 (à excepção da subposição 1104 30) e o conteúdo em cereal dos produtos das

subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada. O conteúdo em cereal dos produtos pertencentes às
subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada é considerado igual ao peso do produto final.
Não será paga nenhuma restituição para os cereais se a origem do amido ou fécula não puder ser claramente estabelecida
por análise.

(3) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas se
forem respeitadas as condições previstas no Regulamento (CEE) n? 990/93 alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 1522/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa as restituições à produção nos sectores dos cereais e do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão
da Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeadamente, o
n? 3 do seu artigo 7?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado do arroz (2), com a última

Considerando que as restituições a produção a fixar no
presente regulamento devem ser afectadas dos coeficientes
indicados no anexo II do Regulamento (CEE) n? 1722/93,
a fim de se determinar o montante exacto a pagar ;
Considerando que a situação do mercado conduz à não
fixação de restituções

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria,

da Finlândia e da Suécia, e pelo Regulamento (CE) n?
3290/94 (3), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 9?,

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1722/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que determina as
normas de execução aos regimes de restituições à produ
ção no sector dos cereais e do arroz (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?
3125/94 (*), e, nomeadamente, o seu artigo 3?,

1 . A restituição, expressa por tonelada de amido, de
milho, de trigo, de fécula de batata, de arroz ou de trincas
de arroz, referida no n? 2 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n ? 1722/93, é fixada em 0,00 ecus por tonelada.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1722/93
definiu as condições para a concessão da restituição à
produção ; que a base de cálculo foi determinada no artigo
3? desse regulamento ; que a restituição assim calculada
deve ser fixada uma vez por mês e pode ser alterada se os
preços do milho, do trigo e da cevada sofrerem uma alte
ração significativa ;

2. A restituição, expressa por tonelada de amido, de
cevada e de aveia, referida no n? 2 do artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 1722/93, é fixada em 0,00 ecus por tone
lada.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995 .

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4)
H

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
166
349
159
330

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
25. 6. 1976, p. 1 .
31 . 12. 1994, p. 105.
1 . 7. 1993, p. 112.
21 . 12. 1994, p. 39.
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N ? L 147/69

REGULAMENTO (CE) N? 1523/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995
que aprova medidas cautelares relativamente aos pedidos de certificados MCT
apresentados durante o dia 29 de Junho de 1995 para as trocas comerciais com a
Espanha no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 85?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1112/93 da
Comissão, de 6 de Maio de 1993, que determina as regras
de execução do mecanismo complementar aplicável às

volume pode provocar uma grave perturbação do mercado
dos animais vivos ; que é, por conseguinte, oportuno, a
título de medida cautelar, emitir os certificados apenas até
ao limite de uma determinada percentagem das quanti
dades pedidas para esses produtos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

trocas comerciais no sector da carne de bovino entre a

Comunidade na sua composição em 31 de Dezembro de
1985 e Espanha e Portugal e que revoga os regulamentos
(CEE) n? 3810/91 e (CEE) n? 3829/92 (>), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ?
3083/94 (2), fixou, nomeadamente, os limites indicativos
aplicáveis no sector da carne de bovino, bem como as
quantidades máximas relativamente às quais podem ser
emitidos certificados MCT em Julho e Agosto de 1995 ;
Considerando que o n? 1 do artigo 85? do Acto de Adesão
prevê que a Comissão pode tomar as medidas cautelares
necessárias, quando a situação conduza a atingir ou a
exceder o limite indicativo para o ano em curso ou parte

Artigo 1 ?

Para os animais vivos da espécie bovina, com excepção
dos reprodutores de raça pura e dos animais para toura
das :

1 . Os pedidos de certificados MCT apresentados durante
o dia 29 de Junho de 1995 e comunicados à Comissão
serão aceites até ao limite de 87 % para a Espanha.
2. A partir de 27 de Julho de 1995, podem ser reapresen
tados pedidos de certificados.
Artigo 2?

deste ;

Considerando que o exame dos pedidos de certificados
durante o dia 29 de Junho de 1995 revelou que o seu

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995 .

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(>) JO n? L 113 de 7. 5. 1993, p. 10.
(2) JO n ? L 325 de 17. 12. 1994, p. 42.
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REGULAMENTO (CE) N? 1524/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que a correcção deve ser fixada simultanea

mente à restituição e segundo o mesmo processo ; que
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

pode ser alterada no intervalo de duas fixações ;

Europeia,

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho ^, com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n? 1 50/95 C5), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas dos países

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (l), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da

terceiros e estão na base de determinação das taxas de

Áustria, da Finlândia e da Suécia e pelo Regulamento (CE)

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE) n?
1068/93 da Comissão Ç), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1053/95 (8) ;

n? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 13?,
Considerando que, por força do n? 4 do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 a restituição aplicável às
exportações de cereais no dia do depósito do pedido de
certificado, ajustada em função do preço limiar que estará
em vigor durante o mês de exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o prazo de
validade do certificado ; que, neste caso, pode ser aplicada

Considerando que, das disposições anteriormente referi
das, resulta que a correcção deve ser fixada em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;

uma correcção à restituição ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1533/93 da

Comissão, de 22 de Junho de 1993, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restitui
ções à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n?
3304/94 (4), permitiu a fixação de uma correcção para os
produtos constantes do n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 ; que esta correcção deve
ser calculada atendendo aos elemtos constantes do artigo
2? do Regulamento (CEE) n? 1533/93 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente em relação às exportações de cereais, referida no
n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92, com excepção do malte, está fixado no
anexo .

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da correcção segundo o

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

destino :

1995.

Artigo 2?

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa a correcção aplicável à
restituição em relação aos cereais
(Em ECU/t)

Código do produto

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5? período

6? período

7

8

9

10

11

12

1

Destino (')

0709 90 60 000

—

_______

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

_______

1001 10 00 400

—

__

1001 90 91 000

—

_______

_________

1001 90 99 000

01

00000

—

—

1002 00 00 000

01

0

—

—

1003 00 10 000

—

1003 00 90 000

01

1004 00 00 200

—

1004 00 00 400

01

1005 10 90 000

—

1005 90 00 000

—

_______

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_______

1101 00 11 000

—

_______

1101 00 15 100

01

00000

—

—

1101 00 15 130

01

00000

—

—

1101 00 15 150

01

00000

—

—

1101 00 15 170

01

00000

—

—

1101 00 15 180

01

00000

—

—

1101 00 15 190

—

_______

1101 00 90 000

—

—

0

0

0

0

_______

00000

—

—

_______
00000

—

—

_______

1102 10 00 500

01

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

—

_

1103 11 10 200

—

1103 11 10 400

—

—

—

—

00000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 200

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 800

—

_______

.

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 todos os países terceiros.

Nota : As zonas são as delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20), alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 1525/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (*), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas nos países

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE)
n? 1068/93 da Comissão (6), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1053/95 f);

Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de
Adesão da Áustria, da Finlândia e da Suécia, e, nomeada
mente, o n? 2, terceiro parágrafo, do seu artigo 13 ?,

terceiros e estão na base de determinação das taxas de

Considerando que a aplicação dessas modalidades à situa
ção actual do mercado no sector dos cereais e, nomeada
mente, as cotações ou preços desses produtos na Comuni

dade e mercado mundial, implica a fixação da restituição
Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92, a diferença entre as cotações ou
os preços referidos no artigo 1 ? deste regulamento e os

preços desses produtos na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação ;
Considerando que as restituições devem ser fixadas aten
dendo aos elementos referidos no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n ? 1533/93 da Comissão, de 22 de Junho de
1 993, que estabelece normas de execução do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 do Conselho, no que diz respeito à
concessão de restituições à exportação, bem com as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 3304/94 f) ;

Considerando que, no que respeita às farinhas, às sêmolas
de trigo ou de centeio, a restituição aplicável a esses
produtos deve ser calculada tendo em conta a quantidade

ao nível dos montantes constantes do anexo ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 990/93 do
Conselho (8), alterado pelo Regulamento (CE) n? 1380/
/95 ('), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia e
a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro) ; que esta proibição não se aplica a determinadas
situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2° ,
4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este facto deve
ser tomado em consideração na fixação das restituições ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de cereais necessária ao fabrico dos produtos considera

dos ; que essas quantidades foram fixadas no Regulamento
(CEE) n ? 1533/93 ;
Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar

Artigo 1 ?

necessária a diferenciação da restituição para certos produ

As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92, com excepção do malte, são fixadas no nível

tos, conforme o seu destino ;

dos montantes constantes do anexo.

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez

por mês ; que ela pode ser alterada ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (4), com a última redacção que lhe foi dada
(') JO n ? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
0 JO n? L 151 de 23. 6. 1993, p. 15.
O JO n? L 341 de 30. 12. 1994, p. 48 .
(4 JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.

(5)
(6)
0
(8)
9

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
107 de 12. 5. 1995, p. 4.
102 de 28. 4. 1993, p. 14.
138 de 21 . 6. 1995, p. 1 .
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ecus/t)
Montante das

Código do produto

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1001 10 00 400

—

—

1001 90 91 000

—

—

1001 90 99 000

—

—

1002 00 00 000

03
04

10,00
8,00

02

0

1003 00 10 000

—

—

1003 00 90 000

03
04

10,00
8,00

02

0

1004 00 00 200

—

—

1004 00 00 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

—

—

1007 00 90 000

—

—

—

1008 20 00 000

—

restituições (2)

(Em ecus/t)

Código do produto I

Destino (')

Montante das

1101 00 11 000

—

—

1101 00 15 100

—

—

1101 00 15 130

—

—

restituições f2)

1101 00 15 150

—

—

1101 00 15170

—

—

1101 00 15 180

—

—

1101 00 15 190

—

—

1101 00 90 000

—

—

110210 00 500

01

0

1102 10 00 700

—

—

110210 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

— (3)

1103 11 10 400

01

— (3)

1103 11 10900

—

—

1103 11 90 200

01

— (3)

1103 11 90 800

—

—

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 todos os países terceiros,
02 outros países terceiros,
03 Suíça, Liechtenstein, Ceuta e Melilha,

04 Eslovénia, Hungria, Republica Checa e República Eslovaca.

(2) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstes
no Regulamento (CEE) n? 990/93 alterado.
(3) Se este produto contiver sêmolas aglomeradas, não será concedida nenhuma restituição.

NB : As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20) alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 1526/95 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1995

que fixa as restituições aplicáveis à exportação no que respeita ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

terceiros e estão na base de determinação das taxas de

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros ;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE)
n? 1068/93 da Comissão Ç), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1053/95 f) ;

Europeia,

Tendo em conta a Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1 866/94 (2), e, nomeadamente, o n? 2, terceiro pará
grafo, do seu artigo 13?,
Considerando que , nos termos do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 990/93 do
Conselho (9), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 1380/
/95 (10), proíbe o comércio entre a Comunidade Europeia
e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montene
gro) ; que esta proibição não se aplica a determinadas
situações, enumeradas de forma limitativa nos artigos 2?,
4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este facto deve
ser tomado em consideração na fixação das restituições ;

Considerando que a aplicação destas normas à situação
actual do mercado no sector dos cereais, nomeadamente

às cotações ou preços desses produtos na Comunidade e
Considerando que as restituções devem ser fixadas aten
dendo aos elementos referidos no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1533/93 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ?
3304/94 (4), que estabelece as normas de execução relativas
à concessão de restituções à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos

no mercado mundial, leva a fixar a restitução nos
montantes constantes do anexo ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

cereais :

Considerando que a restituição aplicável ao malte deve ser
calculada em função da quantidade de cereais necessária
para o fabrico dos produtos considerados ; que estas quan
tidades foram fixadas no Regulamento (CEE) n? 1533/93 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição, em relação

a certos produtos, segundo o seu destino ;

As restituições à exportação do malte, referidas no n? 1 da
alínea c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92
são fixadas nos montantes indicados no anexo .

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (6), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas nos países

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Junho
de 1995.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1995.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação em relação ao malte
(Em ECU/t)

Código do produto

Montante das restituições (')

1107 10 19 000

—

1107 10 99 000

—

1107 20 00 000

—

(') As restituições a exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas no
Regulamento (CEE) n? 990/93 alterado.
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n? 3282/94 do Conselho, de 19 de Dezembro de 1994,
que prorroga para 1995 os Regulamentos (CEE) n? 3833/90, (CEE) n? 3835/90 e (CEE) n?
3900/91 , relativos à aplicação de preferências pautais generalizadas a certos produtos agrí

colas originários de países em vias de desenvolvimento

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 348 de 31 de Dezembro de 1994)
— Na pagina 58, no artigo 6?, n? 2, segunda linha :
em vez de : « produtos do anexo II »,
deve ler-se ; « produtos dos anexos I e II » ;
— Na página 59, no anexo, deve suprimir-se as oitava e nona linhas ;
— Na página 66, no anexo, deve acrescentar-se o texto seguinte :
« No anexo V, deve acrescentar-se :
336 Eritrea" ».

Rectificação ao Regulamento (CE) n? 1412/95 da Comissão, de 22 de Junho de 1995, que

fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado

(* Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 140 de 23 de Junho de 1995)

— Na página 18 , no anexo, no código NC 1001 10 00, na coluna « Taxas das restituições por 100 kg
do produto de base » :
em vez de :
deve ler-se :

« 3,644 »,
« 3,544 » ;

— Na página 19, no anexo :
— no código NC 1004 00 00, na coluna « Taxas das restituições por 100 kg do produto de base » :
em vez de :
deve ler-se :

« 5,860 »,
« 5,650 »,

— no código NC 1005 90 00, na coluna « Taxas das restituições por 100 kg do produto de base » :
— em vez de :
deve ler-se :

« 6,245 »,
« 5,245 »,

— em vez de :
deve ler-se :

« 6,994 »,
« 5,994 »,

— em vez de :
deve ler-se :

« 4,498 »,
« 4,496 »,

— no código NC 1101 00, na coluna « Taxas das restituições por 100 kg do produto de base » :
em vez de :

« 10,537 »,

deve ler-se :

« 10,531 ».
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